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Szent karácsony ünnepe
Ismét elérkezett „szent karácsony
ünnepe”. Ezzel a régi, szép, őseinktől
örökölt kifejezéssel illetjük a sokak
számára legkedvesebb ünnepet, amely
azonban – legalábbis a látszat szerint –
nem minden karácsonyt ünneplő ember
részéről mondható szentnek. A megváltó
Jézus születésének napja, mintha a
történelem ismétlődése volna, minden
évben az akkori betlehemi népszámlálás
nyüzsgésében érkezik meg, s a lényeg,
az ünnep „szent volta” mintha elveszne.
Paul Roth a karácsony megmentéséért
egy imát fogalmazott meg Jézushoz, mely
valahogy úgy kezdődik:
„Ó, Jézusom, mentsd meg a karácsonyt.
Nekünk már nincs hozzá erőnk.
Mi vásárolunk és rohanunk,
kis csomagokat készítünk,
karácsonyfákat díszítünk,
és énekeljük: „csendes éj”.
De a titok, Isten Fiának titka,
hogy emberré lett értünk,
Gyakran csak szirupos érzelgés...”
A továbbiakban kérésének ad kifejezést, hogy:”… meg
akarunk szabadulni végre a vásárlási és ajándékozási
görcstől. Szent ünnepet akarunk ülni, amelyen nem az a
mérték, hogy ki mennyit ad.”
Az általános elszegényedés, a pénztelenség gondba
ejtő, nyomasztó és elkeserítő terhe alatt sem szabadulunk
meg az ősrégi törekvéstől, mely szerint: „minden van
mint karácsonykor!” De vajon a vásárlási, csomagolási,
készületi láz, ajándékozási vágy igazán a karácsony
lényegéről szól-e?
Az ünnep lényege, hogy Betlehemben az idők
teljességében gyermekként jött közénk az élő Isten. Ez
a nyomorúságos környezetben jászolban fekvő újszülött

Kedves Újságolvasók!
A közelgő ünnepekre az
alábbi gondolatokkal kívánok
Önöknek áldott, szép
Karácsonyi Ünnepeket, és
békés, boldog Újesztendőt!

maga az Isten Fia, a második isteni személy, akiben
lehajolt hozzánk az örök Atya, hogy emberi sorsunkat
magára vállalva felemeljen és szeretetébe fogadjon
bennünket. Szolidaritást vállalt a legszegényebb,
legelhagyatottabb legkitaszítottabb és legnyomorultabb
emberrel, mindannyiunk testvére lett. Benne ragyog az
emberség tiszta képe. Az emberré válás útjára tanítja
követőit. Karácsony titka hirdeti Isten szeretetét és az
ember méltóságát. Aki hittel közelít karácsony titkához,
az találkozik Istennel és az Emberrel.
A Szentírásban Péter apostol így buzdít: „Urunkat,
Krisztust szentül tiszteljétek szívetekben, legyetek mindig
készen rá, hogy mindenkinek megfeleljetek aki csak
kérdezi, mi az alapja reményeteknek.” (1 Pt 3,15)
Hogyan lesz szent a karácsony? Gyökössy Endre
szerint: „Ha szentnek tartjuk Jézus Krisztust a szívünkben
és ha készen állunk mindenkor számot adni mindenkinek,
aki számadást kér tőlünk a bennünk élő reménységről.”
így szent lesz karácsony ünnepe, de nem csak a napja,
néhány meghitt perce vagy órája, hanem egész életünk,
sőt mi magunk is.
Szent karácsonyt kívánok minden kedves olvasónak,
közösségünk minden tagjának és minden jó szándékú
embernek!
Nagyidai Zsolt plébános

Jánoshalmi lakosok lettünk
2012. november 14-én fogadott bennünket AFS cserediákokat - CZELLER
ZOLTÁN polgármester. A hivatal előtt készítettünk néhány
fotót, azután
Polgármester Úr
meghívott bennünket az irodájába teázni.
A
hangulat nagyon kellemes volt, sok
kérdést tett fel
nekünk.
Augusztus vége óta vagyunk jánoshalmi „lakosok“,
egy tanévre érkeztünk mind az öten a világ különböző részéről.
SATO MAYU - Japán
THITIWORADA KOITONG - Thaiföld
HELEN ROSE SARGENT - Németország
ELIF BEYZA KINACI - Törökország
EMMA MICHELINE DEBUNNE - Belgium
Thitiworada és Emma a helyi Gimnáziumban tanul,
Mayu, Helen és Elif Kiskunhalason járnak fogadótestvéreikkel együtt Gimnáziumba.
Kultúráink között nagy különbségek vannak. Polgármester Úr érdeklődött, hogy milyen tapasztalatokat szereztünk az eltelt 3 hónap alatt, miért éppen Magyarországra esett a választás, amikor külföldre készültünk,
milyen céljaink vannak a későbbiekben.
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Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. ...
Tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejts el mindent, ami a
köznapok szertartása és feladata. Az ünnepet nemcsak a
naptárban írják piros betűkkel.
Nézd a régieket, milyen áhítatosan, milyen feltétlenül, milyen
körülményesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek!
Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos
rendhagyás.
Tisztelettel: Czeller Zoltán
polgármester

KÖZMEGHALLGATÁS

polgármesteri számadás a 2012-es esztendőről
Czeller Zoltán polgármester köszöntötte az érdeklődőket a 2012. november 22-én 16 órakor megrendezett Közmeghallgatáson. Az évről-évre megszervezésre kerülő esemény aktualitása, hogy tájékoztassa a lakosságot az
elmúlt 1 évben végzett önkormányzati munkáról, a lakosság részéről pedig
lehetősége van mindenkinek feltenni
kérdéseit.
Czeller Zoltán polgármester úr beszéde közben kivetítette az év eseményeit képekben, táblázatokkal, ábrákkal
illusztrálta az elhangzottakat.
Megnyitóját ezekkel a szavakkal
kezdte:
2006-ban, amikor a hivatalba kerültem, sokan voltak a jánoshalmi lakosok között, akik aktivitásra, eredmények elérésére buzdítottak. Voltak viszont olyan vélemények, idézem: „Jánoshalmán eddig sem történt
semmi, csak a környező nagyobb városok fejlődtek,
haladtak el mellettünk, itt pedig minden fejlődés áll,
munkahelyek szűnnek meg, lehetőségek szűkülnek
be”. És persze hozzátették: „Jánoshalmán ezután
sem fog semmi se történni”.

Én a mai napon egy év eseményeiről, az idei
évben végzett munkánkról számolok be Önöknek,
valójában eldönthetik, melyik vélemény mellé állnak. Képekkel fogom illusztrálni az elmondottakat,
így lesz olyan fejezet, ahol a képek többet, én kevesebbet beszélek.
Folytatás a 2. oldalon ►

A földtörvény, és a
mezőgazdaság időszerű kérdései

Magyarország híres a kulturális értékeiről, vendégszeretetéről és finom ételeiről! Ezt már mi is tapasztaltuk az eltelt idő alatt!
Itt az emberek nagyon kedvesek, könnyű barátokat találni.
Mindannyian szeretnénk egy szuper évet eltölteni
Jánoshalmán, új barátokat szerezni, megismerni a kultúrát, és év végére megtanulni magyarul!
Megtetszett Jánoshalma nekünk, itt mindenki-mindenkit ismer, barátságosak és segítőkészek az emberek.
A látogatás nagyon kellemes volt, Polgármester Úr
felajánlotta további segítségét, és búcsúzóul ajándékba
kaptunk egy-egy szép könyvet Jánoshalmáról, ami évek
múlva is emlékeztetni fog majd bennünket a Jánoshalmán töltött boldog diákévre!

2062-4069

www.janoshalma.hu
Jánoshalma hivatalos honlapja
Lapszámaink itt is olvashatóak!

HELEN ROSE SARGENT

Ezzel a címmel szervezett előadást
Gzadakör, Gyümölcs-és Szőlőtermesztők Egyesületének Választmánya. A
rendezvény előadója Dr Ángyán József
országgyűlési képviselő, volt agrárállamtitkár elmondta, hogy több tucat
módosító indítvánnyal írná át a kormány földtörvényjavaslatát. A november
30-án az Imre Zoltán Művelődési Központba szóló meghívásnak sok helyi és
környékbéli gazda tewtt eleget.
Dr. Ángyán József a földtörvényről
tartott előadásában elmondta, hogy a
törvényjavaslatot beterjesztők és közte
legnagyobb nézetkülönbség a birtokméretek kérdésében van. A további lényegi
kérdések között említette például a fiatalok helyzetbe hozását, amiben egyetértés mutatkozik, valamint a helyi közösségek bevonását a döntésekbe.
Dr. Ángyán József hangsúlyozta, hogy javaslataival
elsősorban azt akarja elérni, hogy valóban csak a helyben lakók juthassanak a településhez tartozó termőföld-

höz, és több beleszólást adnának a földhasználati ügyekbe a helyi közösségeknek.
A fórumon még ezenkívül számos kérdést beszéltek
meg, a jelenlévő gazdákkal, abban a reményben, hogy
hatással lesznek észrevételeik a születendő törvényre

MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK
BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT KÍVÁN
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Polgármesteri beszámoló a 2012-es esztendőről
Startmunka programok
A kormány 2012. évi Közmunka Programja keretében ebben az évben először került tervezésre a START program, melynek több eleme is életbe lépett.
A helyi Munkaügyi Központ megbízott vezetője, Mészáros Pongrác szakmai segítségével történt a programok tervezése, a Polgármesteri Hivatalban
Czeller Zoltán polgármester, Komáromi Lajos és Malustyik Béla alpolgármesterek, valamint a Városgazdálkodási Osztály vezetője, Kasziba Sándor vett
részt a tervezésben és megvalósításban.
Nem volt egyszerű az idei év az aszályos időjárás miatt, de egyértelmű a
program megítélése, amellett, hogy 107 embernek munkát adott, gyarapodott a város vagyona, illetve olyan feladatok elvégzésére kerülhetett sor, amire eddig nem volt lehetősége a városnak. A megtermelt növények egy részét
a diákélelmezési konyha is fel tudta használni. Fóliasátorban, szántóföldön és
belterületi kertben történt a földművelés, széles volt a termelt növények palettája. Nem csak a város belterületén folytak a munkálatok, hanem dűlőutak
karbantartása, út melletti fásítás, erdő telepítés is megvalósult a programból.
A programok szakmai felügyeletét Juhász Zsolt ügyvezető igazgató, Terner
Alíz, és Kiss Imre a Városgazda Kft. munkatársai, valamint Lipka Árpád mezőgazdasági mérnök látták el.
Az Önkormányzat 2013-ban nagyobb földterületen, új elemekkel bővítve tervezi a START program folytatását, amennyiben a kormány erre lehetőséget ad.

Mezőgazdasági program

– Résztvevők száma: 31 fő
– Feladat: Zöldségfélék termesztése, elsősorban a Diákélelmezési
konyha felhasználására, valamint
szántóföldi növények termesztése.
A felesleg értékesítésre került vagy
kerülni fog. A programon belül oktatás is történt.
– Főbb tevékenységek:
– paprikatermesztés (Pritamin, Kápia,
fehér étkezési)
– burgonyatermesztés
– zöldségfélék termesztése (zöldborsó, zöldbab, paradicsom, uborka,
sárgarépa, vöröshagyma, sütőtök,
Diákélelmezési konyha felhasználására)
– takarmánykukorica
– A palántákat a programon belül
neveltük.
– Megművelt terület nagysága:
– szántóföldi termesztés 6,5 ha
(ebből kukorica 3,3 ha, a többi
zöldségféle)
– belterületi kert 0,2 ha (zöldségfélék)
– fóliasátor 400 m2 (palántanevelés, virágnevelés)

– Megtermelt mennyiségek:
– burgonya 120 q (jelenleg betárolva)
– sütőtök 300 db (jelenleg betárolva)
– paprika 138 kg (konyhának átadva)
– uborka 33 kg (konyhának átadva)
– paradicsom 641 kg (konyhának
átadva)
– zöldbab 23 kg (konyhának átadva)
– sárgarépa 19 kg (konyhának átadva)
– vöröshagyma 570 kg (konyhának átadva)
– zöldborsó 32 kg (konyhának átadva)
– kukorica 114,5 q (jelenleg betárolva)
– Pritamin paprika 2727 kg (értékesítve Zöldérten keresztül)
– Kápia paprika 4697 kg (értékesítve Zöldérten keresztül)
– Nagy értékű gép beszerzése is történt, az Önkormányzat vásárolt
egy MTZ 820 tipusú traktort.

Közútjavításijárdaépítési program

vítási szándékai vannak a zúzott anyaggal. Azokba az utcákba kerül elhelyezésre, ahol még nincs kövesút és nem lesz szennyvíz hálózat vezetve arra a
következő években. Lehet, hogy ideiglenes megoldást jelent, de jobb körülményeket biztosít a korábbinál.

A programban az Önkormányzat 20 főt foglalkoztatott.
Feladat: Belterületi utak, járdák javítása, a közlekedés feltételeinek jobbá
tétele. Főbb tevékenységek:
– járdajavítás és építés 1060 méter hosszan. Felújításra került a Széchenyi utca, Árpád utca, Molnár J. utca, Radnóti utca, Deák F. utca,
Jókai utca, Béke tér, Dózsa Gy. utca, Hét vezér tér, Bálvány utca, Kisfaludy utca, Kölcsey utca.
– aszfalt burkolat javítása 130 m2 , itt a Bálvány utca, Mészáros Lázár
utca, Hét vezér tér, Szemere utca, Fecske utca, Áchim A. utca, Berzsenyi utca került javításra.
Nagy értékű eszközöket vásároltunk a programban, amelyek a város
vagyonát gyarapították:
 kisteher gépkocsi
 padkahenger
 betonkeverő
Közútjavítás keretében történt a park középső útjának elkészítése is.
Az Önkormányzat köszönettel elfogadta a Béke téri lakosok és üzlettulajdonosok térkő hozzájárulását a felújításhoz. A park középső járda
felújítása dr. Benkő Zsolt, és családjának, dr. Dénes Enikőnek, Gidai
Jánosnak, dr. Endrődi János és családjának, Dobos László és családjának, Takács Istvánnak, a KORZÓ Étterem tulajdonosának köszönhetően újult meg. A munkálatokat a Városgazda Kft. szakmunkásainak
irányításával végezték a közmunkások.

Mezőgazdasági földút
javítási program
Résztvevő személyek száma: 20 fő
Főbb tevékenységek:
– dűlőút kimérés: ebben az évben 25 km hosszú szakaszon történt
meg.
– dűlőút javítás: 2012-ben 14 km hosszú útszakasz került javításra.
– dűlőút menti fák és bokrok nyesése,
A dűlőutak mentén fásítást tervez az önkormányzat, jelenleg folyamatban
van kb. 20.000 facsemete elültetése.
Kérjük a lakosokat, földtulajdonosokat, vigyázzanak az elültetett fákra!

A Magyar Közlöny 2011. évi 166. számában megjelent a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény. Az új törvény egyik lényeges eleme az, hogy az eddigi üzemeltetők (Jánoshalmán a Városgazda Kft.) engedélyeit meg kell újítani.
Az engedélyek megújításának előfeltétele, hogy legkésőbb 2012. június 30-án
már 50.000 felhasználói (fogyasztói) egyenértékkel rendelkezzen az új üzemeltető. Jánoshalmán nincs meg ez az érték, ezért a Városgazda Kft. nem
lehet szolgáltató. A Képviselő-testület a törvény tervezetének megjelenése óta
bizottsági és testületi ülések keretében havonta foglalkozott a témakörrel.
A feltételeknek jelenleg a Jánoshalmához legközelebb fekvő, tőlünk északra lévő Halasvíz Kft., illetve a déli területek szolgáltatója a Bajavíz Kft. felel
meg, akikkel tárgyalások folytak hónapokon keresztül. A Halasvíz 100.000
alatti, a Bajavíz Kft. jelen pillanatban is több mint 100.000 felhasználói
(fogyasztói) egyenértékkel rendelkezik, így az utóbbi szolgáltató társaság
a lépcsőzetes feltételek első két kitételének megfelel. A Bajavíz Kft. a déli
megyerészben működő, más hasonló ivóvíz- és szennyvízelvezetésben érdekelt szolgáltatókkal felvette a kapcsolatot, hogy együttesen érjék el törvényben meghatározott 150.000 felhasználói egyenértéket.
Jánoshalma Város Képviselő-testülete május 24-én határozatban rögzítette
a kötelező csatlakozás önkormányzatunk által elfogadható feltételeit a Bajavíz
Kft-hez. A döntés meghozatalakor a Képviselő-testület mérlegelte, hogy a vízés szennyvíz közmű esetében is a város mekkora fizikai és pénzügyi erőfeszítéseket tesz a közművek felújítása érdekében. Jánoshalma kizárólag a törvény erejénél fogva – és nem önszántából - csatlakozik majd az új szolgáltatóhoz, gyakorlatilag néhány éven belül teljesen felújított közművekkel.

Szociális feladatok
A Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Non-profit
Kft.-nél 3 pályázat is fut jelenleg, ezek az alábbiak:
1. TÁMOP-5.2.5.A-10/2-2010-0009 „Alternatív klub szolgáltatásainak területi bővítése, Nyakigláb klub létrehozása a Jánoshalmi Kistérségben élő
hátrányos helyzetű gyerekek társadalmi integrációjáért” Elnyert támogatás
összege: 66 676 120 Ft
Megvalósítás helyszínei: Borota, Kéleshalom, Mélykút, Jánoshalma
2. TÁMOP-6.1.2-11/1/A és B „Egészségre nevelő és szemléletre formáló életmód programok, lokális színterek” Elnyert támogatás összege:
10 000 000 Ft
Megvalósítás helyszíne: Pelikán Közhasznú Non-Profit Kft. (dolgozók
részére)
3. TÁMOP-5.1.1-11/1/A-2012.-0002 „Képzési esély biztosítása Jánoshalmán és vonzáskörzetében” Elnyert támogatás összege: 22 396 103 Ft
A szociális foglalkoztató 29 új munkahellyel indult 2011. november 29-én,
azóta folyamatosan bővülő létszámmal működnek, jelenleg 51 fő dolgozik
ezen a munkahelyen. A MOVE Zrt. olyan embereknek biztosít munkalehetőséget, akik már nem tudnak teljes értékű munkát végezni, valamilyen egészségügyi oknál fogva erre nem alkalmasak. Azért, hogy ők mégiscsak teljes értékű embernek érezzék magukat, fontos az, hogy számukra elfoglaltság legyen biztosítva. Az önkormányzat szerződést kötött a MOVE Zrt-vel,
amely 2012. december 31-éig szól. Reméljük, hogy a finanszírozási rendszer
a következő évtől olyan lesz, hogy a zrt. tovább tudja folytatni ezt a tevékenységet, az önkormányzat igyekszik segíteni és támogatni ebben.

Oktatás

Belvíz elvezetési
startmunka mintaprogram
Sok helyen a városban nehéz helyzetet teremt, hogy nem mindenki gondozza a háza előtti árkot, csapadékvíz-elvezető csatornát. Régen, a nagyapáink idejében ez elképzelhetetlen volt. El kell ismerni, vannak olyan személyek, akik koruknál fogva, vagy betegségből eredően már nem képesek egyedül elvégezni ezt a munkát, de alapvetően nem csak a jogoknak,
hanem a kötelességeknek is a tiszteletben tartott fogalmak közé kellene
tartozni. Egy-egy nagyobb, hirtelen lezúduló csapadék után, télvíz idején
jelentkeznek a problémák. Az önkormányzat célja, hogy elsősorban a legkritikusabb helyeken elvégezze a szükséges munkálatokat, azután rábízva
a lakosokra a rendszeres karbantartást.
Az árkok tisztítása mellet fák nyesése is történt a városban elsősorban az
árkok mellett, valamint Liba–csárda melletti tómeder tisztítása.
Résztvevők száma: 15 fő
Feladat: Csapadék-és belvíz elevezető rendszerek karbantartása, új
árkok kialakítása
Főbb tevékenységek:
csapadék-és belvízelvezető árkok tisztítása, 50 km hosszú szakaszon
került elvégzésre ebben az évben
új árkok készítése gépi, kézi módszerrel, mintegy 3 km hosszon
átereszek cseréje, összesen 363 db csere történt
csatornakotrás

Téli és egyéb
közfoglalkoztatási program

A tavalyi közmeghallgatáson vetődött fel, hogy a Hét Vezér Téren a gyalogosok az úttesten járnak, és ez nagyon balesetveszélyes. A probléma
mára már megoldódott, az út melletti járda a programból elkészült.
Az Önkormányzat eddig is arra törekedett, ha valahol útjavításra került
sor, törtbeton, vagy aszfalt került felszedésre, az elhelyezésre kerüljön a
Városgazda Kft. telephelyén. A zúzott kő megőrzésre került. Több jánoshalmi lakosnak szándékában állt vásárolni belőle, de az önkormányzatnak útja-

Víziközmű-szolgáltatás

A programban résztvevők száma: 10 fő
Feladat: Az önkormányzat parlagon lévő földterületeinek erdősítése, és
egyéb közösségi feladatok ellátása.
Főbb tevékenységek:
fásításra szánt területek tisztítása
5 ha erdőtelepítése még folyamatban van.
Nagy értékű eszköz is megvásárlásra került a program keretében, az
önkormányzat egy pótkocsit vásárolt a szállítási feladatok bővítésére.

Közismert, hogy 2013-tól az oktatásban is változások lesznek. Jánoshalmán ezek a változások azt jelentik, hogy az óvoda önkormányzati kezelésben marad, az iskola épülete is önkormányzati fenntartású marad, viszont az
oktatás állami feladat lesz. Nemrégiben létrejött a járási tankerület, amelynek
a vezetője Édes Anna lett. A tankerülethez tartozik majd Jánoshalmán kívül
Mélykút és Kéleshalom települések, Borota a Bajai Kistérséghez társult az
oktatás tekintetében.
A 2012-es év nem volt eseménytelen az oktatás területén. A város Képviselő-testülete 2012. februárban a költségvetés elfogadásakor határozatban
fejezte ki szándékát a gimnáziumi képzés Radnóti u. 13. szám alatti épületből a Béke tér 11. szám alatti épületbe való átköltöztetésével kapcsolatosan.
A gimnazista gyermekek létszámának folyamatos csökkenése kényszerítette
ki a döntést, emellett tény, hogy az általános iskolás korosztály létszámában
szintén fogyás tapasztalható.
Ebben az évben több alkalommal is téma volt a gimnázium helyzete bizottsági- és testületi üléseken. Miután az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság megbizonyosodott arról, hogy a képzés áthelyezése szakmailag megoldható, márciusban a testület határozatban döntött a gimnáziumi osztályok
átköltözésének gyakorlati megvalósításáról. Az érettségi vizsgák lebonyolítását nem zavarja az átköltözés.
2012. június 30-án bezárta kapuit a 10 férőhelyes Városi Diákotthon,
búcsúzott a 3 óvodás, 22 iskolás gyermek, és a 8 ballagó nyolcadikos diák.
Azóta a diákotthon épületét a Városgazda Kft. üzemelteti. Az épületben jelenleg a földszinten és az első emeleten irodahelyiségek vannak kialakítva, itt
kapott helyet a Városfejlesztési Társaság, a Helyi Vidékfejlesztési (LEADER)
iroda, a Gyermekszegénység Elleni Programiroda, a Jánoshalma-Mélykút
Ivóvízminőség javító program projektmenedzsment irodája, és a Bem József

HUNYADI NÉPE

2012. december

Honvéd Nyugdíjas Egyesület székhelye is itt van. A felsőbb szinteken a város vendégei számára továbbra is
megmaradtak a szálláshelyek.
Az oktatásról szóló beszámoló végén a polgármester

3. oldal

Közbiztonság

az önkormányzat és a saját nevében gratulált a jánosCzeller Zoltán polgármester felidézhalmi iskolák diákjainak,és felkészítő tanáraiknak, akik a
helyi, megyei és országos versenyeken szép eredménye- te az év eseményeit.
2012. január 26-án Közbiztonsági
ket, dobogós helyezéseket értek el.
Fórum került megrendezésre az Imre
Zoltán Művelődési Központban. A rendezvényre a kistérség területén, elsősorban a tanyákon élők, vagy mezőgazdasági tevékenységet folytató gazbásának szabályairól.
dák kerültek meghívásra. A rendezEbben az évben 49 külföldi állampolgár lett magyar
vény meghívott vendégei és egyben
állampolgárrá Jánoshalmán. Egy-egy ilyen alkalom
előadói Bányai Gábor országgyűlénagyon megható, sokan megkönnyezik azt, hogy most
si képviselő, a Bács-Kiskun Megyei
már nem csak a szívükben és lelkükben, hanem a valóKözgyűlés elnöke, Dr. Husti János
ságban is magyar állampolgárokká váltak.
rendőr alezredes, a kiskunhalaCzeller Zoltán polgármester ezen a fórumon is megsi kapitányság vezetője, Csernák
említette a város kitüntetettjeinek nevét, ismertette elért
Roland százados voltak.
eredményeiket.
Az önkormányzat ebben az évben
Testvérvárosi kapcsolatok terén is előrelépés történt
is kiemelt figyelmet fordított a közbizebben az esztendőben. A Lengyelországi Nawojowa deletonság megtartására, szorosan együttgációja jelen volt a Jánoshalmi Napok-on, de a jánoshalműködött a rendőrséggel és a polgármi küldöttség is látogatást tett a Dél-beszkideki települéőrséggel. A 2012. évi önkormányzati
sen. A két város vezetője; Stanislaw Kielbasa, és Czeller
költségvetésben 1 millió Ft támogaZoltán aláírták az önkormányzatok között már érvénybe
Ebben az évben tisztújításra került sor a Polgárőr
tást nyújtott a járőrözési feladatok végzésének finanlévő együttműködési megállapodás bővítésére vonatkozó
szírozására, a határok járőrözésére, tanyákon élők- Egyesületnél, Horváth Ferenc leköszönő elnök helyét
dokumentumot is. Az együttműködés ezen része elsősorre való fokozott figyelésre. Az 1 millió Ft fedezetét Mészáros István vette át, az elnökségi tagokat is újraban további közös pályázatok benyújtására vonatkozik.
Malustyik Béla alpolgármester úr tiszteletdíjából biz- választották. Horváth Ferenc azóta is aktív tagja a polA kárpátaljai testvérvárosunkban, Rafajnaújfaluban tett
tosította a képviselő-testület, mivel az alpolgármes- gárőrségnek, legutóbb az Egészségügyi Központ utcálátogatás alkalmával vált nyilvánvalóvá, hogy a település
ter úr 2012-től lemondott a tiszteletdíjáról, feladatait jának elején figyelmeztette a város lakosait a megváltotöbb tekintetben is szükséget szenved. Városunk vezeazóta is díjazás nélkül látja el.
zott forgalmi rendre.
tői elhatározást tettek, hogy valamilyen módon segítséget
nyújtanak a kárpátaljai testvéreknek.
Czeller Zoltán beszélt a további tervekről is: „Az előttünk álló időszakban arra törekszünk, hogy az intézményeink kiadásait csökkentsünk, ha már a bevételek Czeller Zoltán a leginkább érdeklődésre számot tartó kérdéskört fejtette ki részletesen, a pályázatokban való önkormányzati
növelésére nincs lehetősége az önkormányzatnak. Az gazdálkodásról beszélt. Szóban és kivetített dián keresztül bemutatta, hogy mennyibe kerültek a megvalósult fejlesztések a
általános iskola épületére most van folyamatban egy városnak az elmúlt 6 évben. A ténylegesen lezárult pályázatok adatait az alábbiakban foglalta össze:
olyan napelem felszerelése, amely a használati melegÖNERŐ PÁLYÁZATOK
vizet, illetve az intézmény áramellátásának egy részét
Támogatási Szerződés
ÖNERŐ ALAP
fogja biztosítani. Ugyanilyen berendezést szeretnénk
Projekt
szerinti
Elnyert támogatás
Tényleges bekerülés
a Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató KözÖNERŐ
összege
hasznú Non-profit Kft. épületére is felszerelni, ezek
Városközpont felújítása
88 736 710 Ft
25 268 212 Ft
63 468 498 Ft
mellett az Imre Zoltán Művelődési Központ, az Egészségügyi Központ is terveink között szerepel.
Iskola és Diákélelmezési konyha felújítás
14 722 485 Ft
11 041 864 Ft
3 680 621 Ft
Szeretnénk kazánt felszerelni a Polgármesteri HivaBuszpályaudvar építése
4 375 230 Ft
3 281 423 Ft
1 093 807 Ft
talban és a Városi Diákotthonban, amely pellet tüzelőanyaggal, faaprítékkal működik, alacsony költségKerékpárút építése
1 453 750 Ft
1 090 313 Ft
363 437 Ft
gel beszerezhető, a gázárakhoz képest lényegesen
ÖSSZESEN
109 288 175 Ft
40 681 812 Ft
68 606 363 Ft
olcsóbban üzemeltethető. A Polgármesteri Hivatal
épületénél pályázatot fogunk benyújtani a fűtési rendA pályázatok ﬁnanszírozása legtöbbször utóﬁnanszírozással végignézni a táblázatot, ebből kiderül, hogy közel 4 milszer korszerűsítésére, az épület szigetelésére, nyílástörténik. Ez azt jelenti, hogy előbb meg kell valósítani, ki kell lió forintból újítottuk fel az iskolát és a konyhát együtt,
zárók cseréjére is.”
ﬁzetni, az önerőnek rendelkezésre kell állni egy elkülönített vagy a kerékpárút megvalósítása még 400.000 Ft-ba sem
bankszámlán. Ezen a számlán 109 288 175 Ft-nak kellett került.
volna lenni a megvalósításhoz. Mint látszik miután a vá- Czeller Zoltán polgármester bemutatta, hogy ugyanakkor
ros az önerőre is pályázatot adott be, és meg is nyert, 2006-2010 között hogyan csökkent az állami ﬁnanszírovégül 68,6 millió forintba került mindösszesen. Érdekes zás egy tétele. (Voltak más csökkentések ezen kívül is)

Önkormányzat
Ezen a téren a Járások kialakítása a legnagyobb változás. Az eddigi kistérségi települések: Mélykút, Kéleshalom
és Borota tartozik még ide, valamint az eddigi bajai kistérségből Rém település kerül még a jánoshalmi járásba.
A jánoshalmi járás kialakítására szerződéskötés történt
a Kormányhivatal és az önkormányzat között. A Járás
vezetője Bodroginé, dr. Mikó Zsuzsanna lesz. A járási
székhely kialakítására a Polgármesteri Hivatal épületében
kerül sor, a járási hivatal az épület egyik szárnyában kap
majd helyet. A lakosság számára lényegében nem jelent
változást az új hivatal létrejötte, a szolgáltatásokat ugyanabban az épületben vehetik igénybe.
Czeller Zoltán polgármester beszámolójában visszautalt a 2012-ben érvényben lévő közszolgáltatás díjak
mértékére. Kiemelte, hogy az Önkormányzati ingatlanok lakbére és a közterület-használati díjak tekintetében
év elején az infláció mértékével megegyező áremelést fogadott csak el a Képviselő-testület. A Hulladékszállítási díjak a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium határozata és a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. értesítése alapján kerültek
megállapításra. A Víz-, és csatornadíjak Juhász Zsolt, a
Városgazda Kft. ügyvezetője javaslata alapján kerültek megemelésre: a vízdíj emelést 3 % mértékben,
a csatornadíj emelést 10 % mértékben, a víz alapdíj
emelést 0 %-os mértékben, a szippantott szennyvíz
leengedési díjat 20 %-os mértékben módosította az
önkormányzat.
A magánszemélyek kommunális adója 8.000,-Ft
maradt, és már döntött a Képviselő-testület arról, hogy
jövőre sem fogja emelni, csakúgy mint a Helyi iparűzési adót, amely az adóalap 1,5%-a. A Telekadó mértékét többször tárgyalta a Képviselő-testület, ennek a mértéke csökkent, valamint hatályának kiterjesztése is
változott.
Kéményseprő díjak emelését nem támogatta a képviselőtestület 2012-ben.
2012. januárban a képviselő-testület elfogadta a város
Sportkoncepcióját a 2012-2015 évekre, és Ifjúsági
Koncepcióját a 2012-2016 időszakra.
Ebben az évben került elfogadásra az önkormányzat közép-és hosszú távú vagyongazdálkodási terve,
elkészült a rendelet a tiltott, közösségellenes magatartásokról, az elkövetőkkel szembeni pénzbírság kisza-

Pénzügyek

Sport
Beszámolójában Czeller Zoltán
polgármester említést tett a téli-tavaszi teremlabdarúgó tornákról Szabó Gábor szervezésében, amelyek
rendszeresen megtöltik a Sportcsarnokot, nem csak a pályán mozognak tömegek, hanem szép számmal
akadnak szurkolók is. Ezek közül is
kiemelkedik a dr. Fenyvesi Mátéról
elnevezett torna, a Hunyadi János
Teremlabdarúgó Torna, Felső-Bácskai Öregfiúk Lábtenisz Torna, amely
Bányai Gábor elnök úr támogatásával jött létre 2012-ben. Itt jelen voltak
dr. Fenyvesi Máté 76-szoros magyar
válogatott, Novák Dezső 9-szeres
válogatott, Bognár György 50-szeres válogatott, ők ma már nyugdíjasok. A női teremlabdarúgásban a Jánoshalmi csapat megyei bajnokságban
tavasszal első helyezést szerzett az itthon megrendezett tornán.
A tavaszi szezont, vagyis a 2011/2012. évi bajnokságot labdarúgóink ifjúsági korcsoportban a 4. helyen, a felnőttek a 8. helyen végezték. Női csapatunk a 3. dobogós helyen végzett. A nyáron Fenyvesi Ferenc vette át az
ifi csapat edzői tisztét, egyúttal feladatul kapta a serdülő
csapat verbuválását is. Október végén felnőtt csapatunk
a 13. helyen, ifjúsági csapatunk az 1. helyen, serdülő csapatunk a 4. helyen állt, úgy tűnik sikerült a csapatépítés.
Ugyanakkor női csapatunk a 6. helyen áll a versenyben.
Kézilabdás lányaink a megyei bajnokságban a 4.
helyet szerezték meg. Az őszi bajnokságot 16 felnőtt, 37
fő utánpótlás korú igazolt játékossal kezdte meg a szakosztály. Az őszi szezonban a 7. forduló után nagyon jó, 3.
helyen áll a kézilabda csapat.
A polgármester említést tett a JÁTESZ sikereiről is,

Normatív állami hozzájárulás népességszámhoz kötötten és feladatmutató szerint

2011-ben a Magyar Kupa versenysorozatban csapatban országos első a Jánoshalma, Kubatov Géza az év
férfi fekvenyomója lett. Íjászatban Farkas Zsanett ért el
kiemelkedő eredményeket egész évben. 2012-ben fekve nyomó súlyemelő országos bajnokság került megrendezésre a Dr. Fenyvesi Máté Sportcsarnokban, ahol csapatban II. helyezést ért el Jánoshalma, egyéni I. helyezett
Kubatov Géza, és Schauer Kornél lettek. Id. Haász László a legeredményesebb edző díját nyerte el. Márciusban
a Tabon megrendezésre kerülő versenyen Földvári Csaba országos csúcsot javított.
Asztalitenisz sportágban is érdekelt Jánoshalma, itt a
Zentai testvérek egyéniben és párosban is, korosztályukban, valamint az idősebb korosztály versenyeiben is sikeresen szerepeltek.
Czeller Zoltán polgármester ezen a fórumon is gratulált
az egyéni és csapat sikerekhez.

2006

2007

2008

2009

2010

539.219.000 Ft

513.043.000 Ft

490.174.000 Ft

473.271.000 Ft

421.369.000 Ft

Az 5 év alatt összesen 117.850.000Ft állami normatíva elvonást jelentett a városnak, csak egy mutató esetében.
Ezek a számok rávilágítanak, hogy amennyiben nincs állami normatíva elvonás, akkor 117,8 millió forinttal több
forrása van az önkormányzatnak, ami elegendő lett volna
a pályázatokhoz. Ebben a megközelítésben arról még nem
is esik szó, hogy közben életben kellett tartani az intézményeket, a lakosság által elvárt szolgáltatásokat, pedig ez
is megvalósult.
Ismeretes, hogy a városnak kötvényt kellett kibocsátani ahhoz, hogy az önerőt ﬁnanszírozza. Más módon is lehetett volna önerőt teremteni, úgy, hogy az Önkormányzat adókat emel
folyamatosan, de ezzel növekedtek volna a lakosság terhei,
ezért nem döntött emellett a Képviselő-testület.
Czeller Zoltán hosszabban beszélt az egyik legfontosabb pályázat, a 2013-ban induló szennyvíz beruházás pénzügyi
hátteréről is.
A szennyvíz beruházás összköltsége több, mint 3 milliárd Ft.
Az Európai Uniós támogatás mértéke mai információk szerint
80,68%, vagyis 2 481 729 375 Ft támogatást kap az önkormányzat, amihez 556 340 798 Ft önrészt kell tenni.
A beruházás tervezett kezdetekor, 2013-ban még nem áll rendelkezésre a beruházáshoz szükséges lakossági önerő, amit
100 hónapon keresztül ﬁzet a lakosság. Az LTP ﬁzetés kezdete: 2008. április volt, a ﬁzetés vége 2016. augusztusában lesz,
tehát a lakosság által beﬁzetett összeghez csak 2016-ban
lehet hozzáférni. Az önerő előteremtésére jelenleg az a megoldás, hogy a város önkormányzata hitelfelvétellel biztosítja
az 556 340 798 Ft-ot. A hitel fedezete a tagok LTP beﬁzetései
lesznek. Hiába jelentene megoldást a hitel felvétele, ebben
a formában mégis óriási terhet rakna a városra. A magyar

kormány szándéka az, hogy a leghátrányosabb településeket segítse megvalósítani az uniós kötelezettségből
adódó szennyvíz beruházást, ezért remény van arra, hogy
a hitelfelvétel nem ekkora mértékű, vagy egyáltalán szükségtelen lesz.
A lakossági beﬁzetések jelenlegi állása 2012-ben: összes
teljesített beﬁzetés 307 749 307,-Ft Ft van jelen pillanatban,
LTP-n keresztül 280 182 938,-Ft. Nem mindenki kötött LTP
szerződést, de ﬁzeti a kért összeget, ezért tér el a két szám
egymástól.
Az LTP szerződést kötöttek között jelenleg 91,54%-a ﬁzeti
kötelezettségét. Vannak, akik ﬁzetgetnek, de elmaradásaik is
vannak. Fizetési felszólításokat kell tennünk, a nem ﬁzetőkkel
szemben a főjegyző jár el.
Nagyon fontos, hogyha ingatlant értékesítenek, vagy
vásárolnak a lakosok, akkor mindenképpen menjenek ki
a Bajai útra a Víziközmű Társulathoz, ahol tájékoztatást
fognak kapni, hogy mire ﬁgyeljenek a szerződések megkötésekor.
A Víziközmű Társulat tagjainak száma 2011-ben 3332 volt.
2012-ben ez a szám növekedett, feltehetően a lakosság ráébredt arra, hogy közeledik a beruházás kezdete.
2012. február 14-én megtörtént a FIDIC mérnök kiválasztása, a KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozási Kft. nyerte
el konzorciumban az Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki
Konzulens és Tervező Kft.-vel.
Jelenleg a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési
eljárás van folyamatban. Tervek szerint a beruházás 2013.
évben elkezdődik, és reményeink szerint 2014-ben be is fejeződik, melynek keretében 41,71 km hosszú lesz az új csatorna
szakasz, és megépül az új tisztítómű.

HUNYADI NÉPE

4. oldal

Az illancsi táj festője

Régen várt képkiállítás nyílt november
26-án, Jánoshalmán az Imre Zoltán Művelődési Központban. Somoskövi Sándor
kéleshalmi születésű építész-grafikus mutatta
be tájképeit. A kiállítást, a szintén kéleshalmi
születésű dr. Bárth János neves néprajzkutató nyitotta meg, aki megnyitó beszédében

kiemelte: a képek híven tükrözik az illancsi táj
hangulatát. A kiállítást már a megnyitás napján, igen sokan tekintették meg. A remélhetőleg sok látogatót vonzó kiállítás, december
10-ig lesz látható a művelődési központban.
Fajszi Ferenc

Tanár Úr, Isten éltesse,
erőben, egészségben!

2012. december

Vérüket áldozták embertársaikért
A Véradók
Napja
alkalmából 2012.
november
14-én este véradók gyülekeztek az Imre Zoltán Művelődési
Központban. A minden évben megrendezendő eseményre a többszörös, jubiláló véradókat hívta közösen a Magyar
Vöröskereszt és Jánoshalma Város
Önkormányzata.
Az ünnepség elején Szűcsné Nagy
Andrea a Magyar Vöröskereszt Kiskunhalasi Szervezetének titkára köszöntötte a véradókat és tájékoztatást adott a
2012-es évről.

2012. év folyamán Jánoshalmán 4 véradás volt, melyen összesen 485 fő adott
vért és 36 új véradó jelentkezett véradásra.
megjelent új véradó
Januárban 138 fő
10 fő
Áprilisban 127 fő
13 fő
Júliusban 126 fő
13 fő
Októberben 94 fő nem volt
A köszöntést ízletes vacsora követte, majd Czeller Zoltán Jánoshalma Város polgármestere elismerő oklevelet és ajándékot adott
át a többszörös véradóknak. A
véradók és a véradásszervezés önkéntes segítői a BWT cég adománya
jóvoltából víztisztító kancsót kaptak
ajándékba.

Kitüntetett véradók 2012. évben

10x
Almási István
Ballai Mihály Sándor
Bogdán Józsefné
Dusnoki Zoltán
Kiss Gábor
Kiss Pető Tibor
Kissné Dobos Anna
Kovács Katalin
Lakatos Csaba
Magyar Zoltán
Markó Katalin
Mayer Péter
Nagy Béla
Nagy Sándor
Perneki József
Pásztor Róbertné
Szántó Tamás
Vörösné Csepeli Judit

Árpás János Imre
20x
Dági Bertalan
István Gábor Tiborné
Katonáné Tóth Krisztina
Kiss János
Kiss Kálmán Róbert
Konkoly Imre
Mizser Julianna
Szilasi Ágnes
Tóth Andrea
30x
Drengács Gábor
Szabó Gábor
40x
Gulyásné Nagy Erika
Rabb István
Szabó István
Éder János

50x
Buzder Antal
Dobos Csaba
Huczek Tibor
Marancsik Csaba
Szabó Gábor
Szemlics Sándor
Szerezla Zsolt
Szántó Sándor Máté
Taskovics Tibor
60x
Madarász Máté
Bodrogi Miklós
100x
Zsebi Mihály
110x
Czibolya Ernő

Zsebi Mihály 100-szoros és Czibolya Ernő 110-szeres
véradók a megyei ünnepségen vették át kitüntetésüket.

A Mikulásnál jártunk

Dr. Bácshelyi Kálmán gyémánt diplomás tanár urat 91. születésnapja alkalmából köszöntötték volt tanítványai. A képen tanár úr két oldalán balról jobbra: Farkas Lászlóné (Kárász
Erzsébet) tanítványa, Huszár Imréné (Nagy Magdolna) tanítványa, Czeller Zoltán volt tanítvány, kolléga, polgármester, Dudás Mária tanítványa, Dr Dobos László tanítványa és Ozorák
Lászlóné (Pekk Anna).

Újra együtt a Katicák

November 27-én különleges kirándulásra indultunk az oviból: meglátogattuk a Mikulást Nagykarácsonyban. A gyerekek izgatottan várták a találkozást, a busz zengett az
énekektől.
Mikor megérkeztünk, már várt ránk egy
kedves manó, aki elkísért minket a Mikuláshoz. Megtudtuk tőle, hogy a Mikulás már
nagyon öreg, hangosan kell énekelnünk,
hogy meghallja a dolgozószobájából és kijöjjön hozzánk. A gyerekek nagyon ügyesek
voltak, sikerült kicsalogatniuk közénk a Jóságost. Miután énekeltünk és verset mondtunk neki, mindenkit megajándékozott egy
mikuláscsomaggal, majd megengedte, hogy
megnézzük a dolgozószobáját. Megmutatta a Mikulás Nagykönyvét, amibe minden
kisgyerek jó- és rosszcselekedeteit felírja,
amiket a Mindentlátó Távcsövével lát. Az
udvaron felülhettünk a Csillagjáró Szánra
és megnézhettük a Szánhúzó Szarvasokat
(Sármost, Csámpást, Talpast, Kergét, Torkost, Bátort Szélvészt, Fürgét, Rudolfot és
a kicsinyeiket).
A Mikulásházból a Rendezvényházhoz
sétáltunk, útba ejtve a Megyék Karácsonyfáit, amelyek feldíszítve várják az ünnepet.
A Rendezvényházban a gyerekek varázslatos mesevilágba csöppentek: a Zöld Karácsony Óriás Társasjátékban vehettek részt.
A négy évszakot szimbolizáló kuckókban
pici állatok segítségével játékos formában
ismerkedhettek meg a szeletív hulladékgyűjtéssel.

Kíváncsian látogattuk meg a Szeretetpostát, ahová minden évben sok-sok levél érkezik, hogy rápecsételjék az adventi pecsétet. Azt is megtudtuk, hogy a pecsét minden
évben más és más, sőt, még az advent idején is hetente változik.
Végül elsétáltunk a Játszóházba, ahol
játékok és foglalkozások vártak ránk: karácsonyi mintás tésztából nyakláncot fűzhettünk, karácsonyfadíszt készíthettünk. A
hatalmas, barátságosan berendezett terem-

ben minden a gyerekekről szólt. Bátran szaladgálhattak, mindent megnézhettek, kipróbálhattak.
Fáradtan, de boldogan értünk haza, csupa
jó gyerekkel, hiszen már tudjuk, hogy a Mikulás a Mindentlátó Távcsövével tényleg minden rosszaságot meglát.
Izgatottan várjuk, hogy december 6-án Ő
látogasson meg minket!
Zorka anyukája

Programok az Imre Zoltán
Művelődési Központban

Decemberi

December 9-én 9-től 14 óráig
ADVENTI VÁSÁR

Júniusban elbúcsúztunk a Batthyány utca
Katica csoportosaitól, akik azóta elkezdték az
iskolát. Nekünk, Marika néninek, Márti néninek, Dóri néninek, Gabi néninek, már nagyon
hiányoztak, s kíváncsiak voltunk, hogy mi
történt velük, ezért visszahívtuk őket, hogy
meséljék el iskolás élményeiket.
Nagy lelkesen, és kicsit izgulva nyitották ki
újra az óvoda ajtaját, ám az izgatottság gyorsan elmúlt, ahogy felidéződtek az emlékek.
Büszkén mutatták meg nekünk a pontozó füzetüket, és elmondták, hogy mi az,

amit nagyon szeretnek az iskolában, és persze azt is, amit nem. Megkérdeztük, hogy mi
hiányzik legjobban a volt óvodai életből, amire egyöntetűen az alvás volt a válasz. A hatalmas játék, és beszélgetés után közösen elfogyasztottuk a finomságokat. Az udvari hancúrozás alatt minden volt Katicáért úgy, mint
régen eljött az anyukája.
Nagyon jól érezték magukat, kértek minket, hogy jövőre se feledkezzünk meg róluk.
Ígértük, hogy is találkozunk.
Ruskóné Taskovics Dóra

December 14-én 10 óra
GYERMEKK AR ÁCSONY
– óvodásoknak
Cibere Színház előadása

Avon, Flavin, Tupperware, Asea, méz
termékek, ganodermás kávé kóstoló,
FM parfüm, kerámia edények, házi
December 17-én 8 óra
készítésű szappanok, kristályok,
marokkövek, rongyszőnyegek, szárított GYERMEKK AR ÁCSONY
almaszirom, kürtős kalács, játék,
– kisiskolásoknak
ajándék, dísztárgyak, adventi koszorúk, Karácsonyi ajándékok készítése
tönköly búza párna, forralt bor
10 óra
December 19-én 15 óra
ADVENTI RÁHANGOLÓDÁS IDŐSEK K AR ÁCSONYA
Szentesi Zsuzsanna
Sztárvendég: Pere János nótaénekes
természetgyógyász előadása

December 31.

SZILVESZTERI
BÁL
• Sültes tál,
• aperitif,
• pezsgő,
• töltött káposzta
Belépő: 4500 Ft

Zenél: Csincsák-zenekar

HUNYADI NÉPE
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TÁJÉKOZTATÁS
IGAZGATÁSI SZÜNETRŐL
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy
a Képviselő-testület 20/2012 (XI. 16.) számú
rendelete alapján
2012. december 27-én és
2012. december 28-án
a Polgármesteri Hivatal, igazgatási szünet
miatt zárva tart.
Kérjük tisztelt ügyfeleinket, hogy sürgős
ügyeiket az igazgatási szünetet megelő-

ző ügyfélfogadási napokon szíveskedjenek
intézni.
Az igazgatási szünet alatt rendkívüli
esetben a következő telefonszám hívható:
30/9953585
Jánoshalma, 2012. november 15.
Dr. Benda Dénes sk.
címzetes főjegyző

Odafigyeléssel elkerülhető
a kellemetlenség!
Tisztelt gépjármű tulajdonosok, üzembentartók!
Odafigyeléssel elkerülhető a kellemetlenség!
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a kötelező
gépjármű felelősségbiztosítások megkötésekor fordítsanak fokozott figyelmet a biztosítási kötvényre kerülő személyes adataik és a
jármű adatainak ellenőrzésére.
Amennyiben elírás miatt téves adatok
kerülnek a biztosítási ajánlatra vagy a kötvényre, a kötvénynyilvántartás nem egyezik
a járműnyilvántartással.

A külföldről behozott járművek a biztosítás megkötésekor még nem rendelkeznek
magyar rendszámmal, ezért nagyon fontos,
hogy a forgalomba helyezést követően feltétlenül tájékoztassák biztosítójukat az új rendszámról.
Fentiek következtében fordulhat elő, hogy
a kötvénynyilvántartó szerv kimutatása szerint a gépjárműre nincs érvényes biztosítási
fedezet, amelyről az Okmányiroda értesítést
kap és köteles eljárni az országos nyilvántartás szerint kötelező biztosítással nem rendelkező gépjármű tulajdonossal szemben.
Okmányiroda Jánoshalma

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk Tisztelt Leendő Ügyfeleinket, hogy Jánoshalmán a Polgármesteri Hivatal
épületében a Béke tér 1. sz. alatt 2013. január 1-től a Járási Hivatal is megkezdi működését. A Járási Hivatal illetékessége Jánoshalma, Mélykút, Borota, Kéleshalom, Rém településekre terjed ki.
A Járási Hivatal alkalmazottai kizárólag a fenti települések Polgármesteri Hivatalainak dolgozói közül kerülnek kiválasztásra.
A Járási Hivatalhoz tartozik majd az okmányiroda, a gyámhivatal és egyes további szociális és gyámügyi feladatkörök.
A Járási Hivatal ügyfélfogadása megegyezik a Polgármesteri Hivatal Okmányirodájának
2012. évben érvényes ügyfélfogadásával:
Ügyfélfogadás rendje:
Hétfő
de. 8,30 – 12-ig du. 13-16 óráig
Szerda
de. 8,30 – 12-ig du. 13-16 óráig
Péntek
de. 8,30 – 12 óráig
A Gyámhivatal változatlanul az Arany János utca 13. sz. alatt fogadja az ügyfeleket.

„Jánoshalma számára is az
eddiginél több lehetőség nyílik“
Bányai Gábor hozzászólása a Közmeghallgatáson

Tisztelettel köszöntöm a mai Közmeghallgatáson megjelent érdeklődőket.
Szeretném kiegészíteni polgármester úrnak az elmúlt időszakról szóló
beszámolóját azzal, hogy bár ma még
nem sokan hiszik el, de Magyarország
a jövőben nem csak a belpolitikai helyzet miatt, hanem a gazdasága miatt
is fel fog értékelődni, nagy a veszély,
hogy a világ számos részén élelmiszer hiány fog fellépni. Azt látom, hogy
a Bács-Kiskun Megye ezen részén lévő településeknek megérné az
agráriumot megmentve, a jövőbeli fejlesztéseket erre alapozni.
A Kormány december 31-ig ki fogja fizetni az évi utolsó törlesztő
részletét, amelynek a végösszege 3300 milliárd Ft. Jövőre 4000 milliárd Ft-ot fizet ki az ország, 2014-ben 3500 milliárd Ft-ot, a választásokig. Ez nagyon nagy dolog.
Tájékoztatom a jelenlévőket arról, hogy Jánoshalma városa bármilyen kevesen hitték is el ezt korábban, adósság konszolidációt fog
végrehajtani. Jánoshalma lakosságszáma szerint az 5000 lakos feletti kategóriába tartozik. 2013. január-februárban megkötésre kerül az a
megállapodás, amely alapján a Kormány a város adósságának közel
70%-át átvállalja. Az ÖNHIKI-nek és az adósság konszolidációnak
köszönhetően Jánoshalma és további 1955 település fellélegezhet,
mert megszűnhet a nyomás rajtuk.
Munkahelyteremtéssel kapcsolatban elmondanám, -mindenki tudja- nagyon nehéz Jánoshalmára hozni nagyobb vállalkozásokat. Térségünkben a közmunka program volt eddig a megoldás, bár ez nem
jelentett tartós munkahelyteremtést. Január elsejétől a tartós munkahelyteremtéshez olyan eszközöket fogunk igénybe venni, amelyek-

November 12-én kezdődött az idei
Jánoshalmi Egészséghét program sorozata, melyet Czeller Zoltán polgármester nyitott meg az Imre Zoltán Művelődési Központban.
Az első nap központi kérdése az emésztőrendszeri betegségek diagnosztikája és
gyógyítása volt. Prof. Dr. Pap Ákos az
Országos Onkológiai Intézet osztályvezetője, és Burai Mária az Országos Onkológiai Intézet emésztőszervi szakasszisztense segített előadásával eligazodni e betegségek felismerésében.
Csütörtökön Neurológiai-ideggyógyászati betegségekkel kapcsolatban Dr.
Jakab Katalin a Szegedi Tudományegyetem klinikájának osztályvezető főorvosa
és Dr. Jerémiás Attila a bajai Szent Rókus
Kórház adjunktusa és Dr. Rajda Cecília
a Szegedi Tudományegyetem adjunktusa
tartott előadást.
Pénteken korunk népbetegségéről és
annak megelőzési lehetőségeiről Dr. Király
Ibolya belgyógyász szakorvos, Faragóné
Hován Éva dietetikus és Bátyai Gáborné
gyógy-testnevelő, aerobic oktató tartott
előadást. Szombaton Welness nappal
zárult a rendezvénysorozat.

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az esetleges téli rendkívüli időjárás alkalmával, a
közterületeken észlelt problémákat az alábbi telefonszámokon jelenthetik be:
Csima János közterület-felügyelő: 30/565-37-58
Kasziba Sándor városgazdálkodási irodavezető: 70/382-92-50
Juhász Zsolt Városgazda Kft. ügyvezető: 30/535-50-14
Kérjük továbbá a lakosokat, hogy az ingatlanaikkal határos járdaszakaszt rendszeresen
hó- és síkosság mentesítsék !
Köszönjük !
Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási Iroda

Megismerhetjük a
tankerületi igazgatókat
sós Lajosné, a kiskőrösi tankerületet Pálinkó
Gyula Józsefné, a kiskunfélegyházit Mayer
Tamásné, a kiskunhalasit Vágó Ferencné,
a kiskunmajsait Szabóné Csábrády Anikó, a
kunszentmiklósit Törökné Novadovszki Nelli, míg a tiszakécskei tankerületet Seresné
Kozári Nóra Katalin fogja vezetni januártól.
A sajtótájékoztatón elhangzott: december
15-ig megtörténik az intézmények ingatlanjainak és a dolgozói létszámnak az átadásátvétele, a teljes folyamat pedig jövő április
végén fog befejeződni. A KIK az iskolák teljes
dolgozói létszámát átveszi, az intézményvezetői pozíciókra nem írnak ki új pályázatot.

Sajtóközlemény

Felavatták az új buszpályaudvart Jánoshalmán

baon.hu

A

vállalja, vállalkozások
pályázatainak előkészítését,
megírását és menedzselését.

Városfejlesztési Társaság
6440 Jánoshalma, Molnár J. u. 3. tel.: 06-77-401-168

kel a közterhek jelentős részét korcsoportokhoz kapcsolva teremtjük meg. Gondolok itt a pályakezdőkre, szülésből visszatérő asszonyokra, 50 év feletti férfiakra és nőkre. Fontos, hogy az álláshelyeket
megvédjük, vagy megteremtsük. Ezekben a csoportokban lévő emberek alkalmazásakor a vállalkozók számára a közterhek 75%-ban való
megtérítése fog történni. Ez sem kis lépés, 300 milliárd forintba fog
kerülni, de teremt közel 200.000 új munkahelyet.
Az elvándorlást sem könnyű megállítani, kevés, vagy nincs is rá
lehetőségünk, eszközünk. Véleményem szerint amíg a gazdaság
nem indul be, addig örülni kell, ha nem csökken jelentősen a lakosság létszáma az országban. Ennek a megoldására még nincs meg a
megfelelő pénzügyi forrás. Tapasztaltuk, hogy az elvándorlás 2001
óta folyamatos, a külföldi munkavállalás lehetősége mára már kinyílt
mindenki számára.
A fejlesztésekkel kapcsolatban megjegyzem, hogy hamarosan,
2014-2020 között, Jánoshalma számára is az eddiginél több lehetőség nyílik meg. Ha akar fejlődni a város a jövőben, akkor meg kell tervezni a jövőjét. Úgy értesültem róla, már kialakulóban vannak a tervek, a képviselő-testület rövid-közép-hosszú távú terveket is készített. Mint korábban is említettem, várhatóan az élelmiszertermelés,
gyümölcs, zöldség termesztés és az üzlet fel fog lendülni a jövőben,
ennek érdekében a megyei önkormányzat részéről minden segítséget
meg fogunk adni a fejlesztési források megtalálásával.
Jánoshalma a korábbi évekhez képest az utóbbi hat évben jelentős mértékben előrelépett, azonban még mindig van teendő a jövőre nézve.
Kedves Jánoshalmiak!
A város jelenlegi helyzete bizonyára lehetne jobb is –főként lehetne
több munkahely és egyéb lehetőség-de még mindig kezelhető, javítható, ezen dolgozik mind a Képviselő-testület, mind jómagam.
Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket!

Egy hét az egészségünkért

(Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Közel 100 Bács-Kiskun megyei iskola
kerül majd állami fenntartásba januártól, többek között a jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium Szakközépiskola is
– derült ki azon a sajtótájékoztatón, melyet
a megyei kormányhivatalban tartott Kerényi
János megyei kormánymegbízott, Marekné
dr. Pintér Aranka a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) megbízott elnöke, és
Mák Kornél, Kecskemét alpolgármestere.
Az eseményen bemutatták a 11 új tankerületi igazgatót is. A kecskeméti tankerületet Palotás József, a bajait Fekete József
Péter (a Radnóti Gimnázium volt igazgatója), a bácsalmásit Pálmai Zoltán, a jánoshalmit Édes Anna Krisztina, a kalocsait Kor-

5. oldal

Erópai Uniós támogatásból, a DAOP – 3.2.1 / B – 09 -2010 – 0002
azonosító számú „Buszpályaudvar Jánoshalmán” elnevezésű
projekt keretében új, korszerű, európai színvonalú buszpályaudvart
avattak Jánoshalmán.
2012. október 24-én Jánoshalma Város Polgármestere ünnepélyes
keretek között átadta az új buszpályaudvart a hozzá tartozó kiszolgáló
egységekkel együtt.
A fejlesztés az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, a DARFÜ
közreműködésével valósult meg. A beruházás összege 83.621.705
Ft volt. A projekt megvalósítása 2011. november 10-én kezdődött. A
Jánoshalma Város Önkormányzat
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Tel: 06-77/501-001
www.janoshalma.hu

kivitelezést a Duna Aszfalt Kft., a Horváth Építőmesteri Kft.(épület), a
Városgazda Kft. és az Emke Kft végezte Raics István (út), Estók Mihály
(elektromos hálózat), Molnárné Faddi Rita (építész), Molnárné Kurgyis
Rita (épületgépészeti) és az Arkett Kft. (statikai) tervei alapján. A műszaki
ellenőrzést Gálai András és Koletár András végezte.
A projekt keretében megvalósult Jánoshalmán a közösségi közlekedés
és infrastruktúrájának fejlesztése. Új, komfortos, akadálymentesített
váróterem épült mosdóval, sofőrpihenővel. A dinamikus utastájékoztatási és az internetes járatkövető rendszer az utazó közönség
pontos informálódását segíti. A támogatásból kiépítésre került egy dupla
buszöböl, peron, kerékpár tároló, gyalogos átkelőhely, egy P+R parkoló
a hozzá tartozó rövid járdaszakasszal és a megnövekedett buszforgalom
lebonyolítására alkalmas útszakasz.
A beruházás központi helyen, az iskolák, a polgármesteri hivatal (majdani
járási központ), az egészségügyi és a munkaügyi központ közelében
valósult meg, ezáltal Jánoshalma kistérségi, járási központi szerepe
erősödik. A fejlesztés hatására a helyi és helyközi közösségi közlekedés
biztonságosabbá, gyorsabbá válik. A kapcsolódó kiszolgáló egységek
által javul a közlekedés minőségének színvonala, mert az utasok és a
sofőrök kényelmes, komfortos környezetben várakozhatnak. A korszerű
buszpályaudvar kialakításával megnő a munkavállalók mobilitása, ez
hosszú távon a foglalkoztatottság növekedését is jelentheti.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

6. oldal

A H u n y aHUNYADI
d i I sNÉPE
kola hírei
Nyílt nap a Hunyadiban

2012. november 20-án vendégül láttuk a szülőket, az intézményünk
iránt érdeklődő szülőket! Széles skálájú, színvonalas kínálattal rukkoltunk
elő, hogy minél többet megmutassunk magunkból. Minden alsó tagozatos
osztályban, egy idősávban fogadtuk az érdeklődő szülőket! Köszönjük az
érdeklődést, s reméljük, hogy a beiskolázási programsorozatunkon mindig
köszönthetjük Önöket.

2012. december

Mesemondó verseny

November 28-án és 29-én zajlott iskolánkban a hagyományos mesemondó verseny. Harminc felkészült kisdiák szerzett örömet pajtásainak, a szülőknek, a tanító néniknek és a zsűrinek. Voltak hosszabb és voltak rövidebb
mesék, de mindegyiket élvezet volt hallgatni.
A résztvevők a varázsszőnyegre állva meséltek nekünk, s ettől olyan erőt
nyertek, hogy a hallgatóságot is elröpítették Mesebirodalomba.
Köszönjük minden mesélőnek az élményt! Köszönet illeti a szülőket, a
tanító néniket a felkészítésért! A zsűrinek is köszönjük az értékelést, a jó
tanácsokat!

Helyezettek:
1. osztály
1. Szakály Zita 1.a
1. Tesch Enikő 1.c
2. Somogyi Anna Virág 1.c

3 .Zámbó Zétény 1.a

3. Csernák Hunor 2.c
4.Vörös Adrián 2.c
3. osztály
1.Matúz Nikolett 3.c
2. Lencse Bálint 3.c

3.Menyhárt Anna 3.a
4. osztály
1. Ötvös Klaudia 4.c
2. Madarász Maja 4. c
3. Kurucz Mária 4.b

2. osztály
1. Horváth Ádám 2.c
2. Szabadkay Péter 2.a

Gimnáziumi kínálatunk
2012. november 20-án Nyílt napot tartottunk a Hunyadi Iskolában, tájékoztattuk a diákokat arról a lehetőségről, amit a Hunyadi kínál számukra.
Intézményünkben novemberben kezdődött a már hagyományosan 6. évben
megrendezésre kerülő „Célom a jövőm …” felkészítő projekt. A „demográfiai
katasztrófa”, az, hogy egyre kevesebb gyermek születik, komoly problémát
okoz bármelyik magyar iskolában.
A gimnáziumi bemutatkozás a hagyományokhoz híven, nívósan folyt le,
diákjaink Elégedettségi mérésének eredményeit az alábbiakban közreadjuk.
Jól
Alig Nem
1. Jól éreztem magam a gimnáziumi bemutatón.
80,0
13,8
6,2
2. Az idegen nyelvi foglalkozások fejlesztők voltak.
84,1
11,1
4,8
3. A humán foglalkozások lekötötték a ﬁgyelmemet.
75,0
15,0
10,0
4. A reáltantárgyak érdekesek voltak számomra
83,1
13,6
3,4

Ének-zene verseny
az alsó tagozaton

2012. november 21.
Az idén is, mint minden tanévben, megrendezésre került az alsó tagozatos gyerekek körében az ének-zene verseny. A versenyen a 4 évfolyamból
összesen 28 kisgyerek jelent meg. A gyerekek lelkesen énekelték a dalaikat,
öröm volt őket hallgatni. Két csoportban hirdettünk eredményt.
Az 1-2. osztályból két első helyezett lett: Zámbó Zétény 1.a és Csernák
Hunor 2.c osztályos tanulók.
2. helyezett lett Rencsár Ábel 1.a és
3. helyen végzett Hallgas Katalin Alexandra 2. c osztályból.
A 3-4. osztályokban első helyezett lett Zámbó Anna 3.a
2. helyezett lett Koszorús Dorina 3.c és
3. helyen végzett Frittman Anett 4.a és
Csámpai Beatrix 3.b osztályos tanulók.
A díjazottak oklevelet és kis ajándékokat kaptak jutalmul. Köszönjük mindenkinek a részvételt, és a tanító néniknek a felkészítést. Mindenkinek gratulálunk, és várunk benneteket jövőre is.

Kistérségi szakmai
délután a Hunyadiban

Beiskolázási szülői
értekezlet

Hunyadis testnevelési órák
Október óta hunyadis testnevelési órákon vehetnek részt a központi óvoda nagycsoportos gyerekei minden pénteken. Tapasztalataink szerint a mozgás nem csak fizikai, de szellemi téren is fejleszti a gyerekeket: hozzájárul
az egész személyiség formálásához, másrészt a gyerekek tapasztalatot szereznek a közösségben való viselkedésről, arról, hogy hogyan kell másokkal
együttműködni ahhoz, hogy sikert, eredményt érjenek el. A foglalkozások soksok játékos gyakorlatot ölelnek fel. Öröm látni, ahogy a gyerekek megtanulják az egymásért való drukkolást, a győzelem, és - talán ez az egyik legfontosabb - a veszteség elviselését, elfogadását. A gyerekek megtanulják egymást
tisztelni, és értékelni a másikban rejlő másságot. Az előzőek miatt nagyon jó
kezdeményezésnek tartjuk a hunyadis tesi órákat.

SZÍNHÁZLÁTOGATÁS
2012. november 8-án az Imre Zoltán Művelődési Központban sok év után
együtt tartott tájékoztatót a Hunyadi Iskola és a Szent Anna Katolikus Óvoda Általános Iskola és Diákotthon nevelőtestülete az iskolába igyekvő nagycsoportos gyerekek szüleinek.
A hunyadisok érdekes prezentációval mutatták be kínálatukat, lehetőségeiket, majd a jövő év tanítói szóltak a kedves szülőkhöz: Nagy Sándorné,
Halászné Geiger Mária, Köves Ágnes, Lógó Tiborné. Az alsó tagozatos tantestület Iskolahívogató kiadvánnyal kedveskedett a szülőknek és a kis nebulóknak.

Nyelvében él a nemzet
„Minden nemzetnek fő kincse a nyelve
Bármit elveszíthet, visszaszerezheti,
De ha nyelvét elveszti,
Isten se adja vissza többé.”
A Hunniareg Pedagógiai Intézet Bács-Kiskun Megyei Irodája és a Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium Szakközépiskola kistérségi szakmai
délutánt szervezett 2012. november 7-én. Dr. Knyihárné Gaika Judit intézményvezető A pedagógiai szakszolgálat jogszabályi változásai című tájékoztatót, Kulcsár Sándorné dr. megyei irodavezető, a Hunniareg Pedagógiai Intézetétől A közoktatási rendszer átalakítása – Nemzeti köznevelési törvény c. előadását tartotta. Kiss Hajnalka gyakorlati oktatásvezető bemutatta
a Hunyadi Iskolát a résztvevőknek. Ezt követően szakmai konzultáción vettek részt a jelenlévők.

Alapítványi Pótszilveszter
a Hunyadiban 2013. január 12-én,
szombaton! érdeklődni a
06-77- 501-180-as telefonszámon!

Iskolánkban hagyományainkhoz híven idén is megrendeztük az Arany
Jánosról elnevezett anyanyelvi versenyünket, mert feladatunknak tartjuk,
hogy anyanyelvünkre, mint kincsünkre vigyázzunk. Ennek egyik módja,
annak helyes használata, szabályainak tanulása és megtartása. Iskolánk
tanulói közül a legjobbak mérték össze tudásukat november 20-án.
A versenyzőknek szükségük volt nyelvhelyességi, nyelvhasználati, nyelvtani és helyesírási ismereteikre is. Az egy-, sokszor többválasztásos tesztfeladatok próbára tették a négy évfolyam legjobbjait is.
Eredmények:
5. évfolyam: 1. Kasziba Zsófia 5.G; 2.Szécsi Nikolett 5. G; 3. Hugyi Ákos 5.a
6. évfolyam: 1. Czibolya Viktória 6. G; 2. Zentay Klaudia 6. G; 3. Mészáros
Anna 6.a
7. évfolyam: 1. Zámbó Zsófia 7. G; 2. Korom Zsófia 7. G; 2. Óváry Krisztina 7. G
8. évfolyam: 1. Dági Alexandra 8. b; 2. Mikó Dorottya 8. a; 3. Sendula Flóra
8.a;3. Miskolczi Zénó 8.c

November 22-én Szekszárdon voltunk a Német Színházban tagozatos diákjainkkal.
Évek óta hagyomány, hogy minden tanévben legalább kétszer német
nyelvű előadásra visszük tanulóinkat. Ennek óriási hatása van a diákjainkra, mert az „élő“ nyelvvel találkoznak, sikerélményhez jutnak azáltal, hogy
sokmindent megértenek, és motiváltabbak lesznek egy-egy ilyen színházi
élmény után a további tanulásban.
Ezúttal Andersen: Hókirálynő (Die Schneekönigin) című mesefeldolgozását láttuk. Ez a csodálatos mese a bátorságról, barátságról, a szeretet erejéről szól. A mai felgyorsult, elvadult világban fontos üzenet, útravaló gyermekeinknek, hogy a szeretet mindent rosszat legyőzhet!

OKTV
A 2012-2013-as tanévben több tantárgyból is indultak tanítványaink az
Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen. Az I. fordulót sikerrel vette informatikából Kriván Péter, végzős tanulónk. Gratulálunk, s reméljük, a
később megrendezendő 2. fordulóban is jól teljesít.

2012. december

A H u n y aHUNYADI
d i I sNÉPE
kola hírei
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Akvarelleken az illancsi táj

Szalagavató a Hunyadiban

„A szépség mindenütt
ott van, nem rajta múlik,
hogy nem látjuk meg.”
Rodin

A táncparkett ördögeit nevelte ki……
Büszkék vagyunk Péterre, ritkán, akár 20 évente van
A keringő volt a rendezvény csúcspontja, színvonala ilyen szuggesztív egyéniség, mint Péter, aki saját korosztúltett az előző évi táncokon. Tanítómesterük, koreográ- tályát profi módon vezetni tudja.
fusuk Gusztonyi Péter, 12-13. N osztályos végzős matuGratulálunk a szalagavatói prudukcióhoz!
randus.

November 26-án délután az Imre Zoltán
Művelődési Központban
sokan megláthattuk az
illancsi táj szépségét.
Aki
megláttatta velünk, Somoskövi
Sándor építész, grafikus művész.
Ezen a délutánon
nyitották meg a művész
„ILLANCSI TÁJAKON”
című akvarell kiállítását.
A kiállítás megnyitóját
a zene és a vers segítségével igyekezett széppé tenni, s ikból jól ismert, de az alkotásokon keresztül most felfedeezzel a művészt köszönteni, iskolánk 6. g osztályos tanu- zett szépsége e tájnak.
lóinak egy lelkes csoportja.
Köszönjük, hogy a művész szemével megláthattuk,
Őket is, a látogatókkal együtt, elbűvölte a kirándulása- amit eddig a sajátunkkal csak néztünk.

DSD I vizsgahely

Szalagavató egy végzős szeméből
tak, az estélynek megfelelően.
Életünk végéig megmarad ez a fantasztikus érzés,
mely egyedüli és felejthetetlen.
A négy év, amelyet együtt töltöttünk a barátainkkal,
nem vész a feledés homályába, hiszen elszakíthatatlan,
örök barátságok kötődtek.
Egy szóval, örökre él bennünk ez a csodálatos
élmény, az iskola és fantasztikus, csodálatra méltó tanáraink, szüleink, akik nélkül lehetetlen lett volna ez az
egész.
Köszönetet mondunk tanárainknak, szüleinknek és az
igazgatónőnek, Somogyiné Sági Piroskának.
A Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium Szakközépiskola egyik diákja: Kővári Liliána

Megszépült a Hunyadi
Díszterme
Az őszi szünet után a hunyadisok birtokba vehették a felújított, többfunkciós Dísztermet. Használhatjuk konferencia, média teremként, rendezvényekre, különböző ünnepségekre.
A felújítás költségeit az Invokáció Alapítvány vállalta magára.
A Hunyadi alagsorában két tanterem felújítása folyik a TÁMOP 5.1.1-11/1/
A-2012-0002 pályázat keretében. Sajnos az alagsor a 2011-ben megvalósult
DAOP iskola felújítás pályázatban nem került felújításra.

Sajtóközlemény

Légy egészséges, hogy sokáig élj”
TÁMOP - 6.1.2/LHH/11-A-2012-0018

Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium Szakközépiskola
6440 Jánoshalma, Béke tér 11.

Igen

Nem

Tanultál-e az előadásból?

91,66

8,34

Részt vennél -e a jövőben hasonló előadáson?

76,27

23,73

Elégedettségi kérdőív

60
50
40
30
20
0

Összbenyomás az előadásról

Az előadásmód értékelése

1 (elégtelen)

10
2
(elágséges)

„A
stressz
korunk népbetegsége”
A
stresszkezelés
megtanulható!
Somogyiné
Sági
Piroska
tanár a „Stressz
korunk népbetegsége” c. előadásában
a
hunyadis diákoknak bebizonyította, hogy a stresszkezelés, mint a megoldáskeresés egy formája, erő. Felelősséget vállalunk a saját sorsunk
irányítása felett, s erre diákjaink megtaníthatók!
A több mint 200 tanuló közt végzett Elégedettségi mérés is mutatja, hogy a diákoknak igényük van ilyen előadásokra/foglalkozásokra. Így
van remény arra, hogy felelősséget vállaljanak a saját sorsuk, problémáik
kezelése érdekében, tudják, hogy a problémáikra van megoldás.
Talán sokszor nem vesszük észre, de már a gyerekek, a felnövekvők is sok
stresszt tapasztalhatnak, hiszen függenek a családtól, az iskolától, mégis sok
változást kell megélniük, sok helyzetben kell megfelelniük. Rengeteg feszültséget okozhat, ha például elválnak a szülők, elveszítenek egy családtagot, vagy balesetet szenvednek, kerültek a stressz-ládába azok a diákok által leírt életesemények, melyek stresszt okoznak életükben. Emellett a világ is egyre inkább a versenyszellem, az inger-elárasztás és a túlhajszoltság irányába tart. Már a diákok is túl magasnak ítélhetik meg az
elvárásokat az élet különböző területein. Ez természetesen nem tudatosul
bennük, hanem inkább tudat alatt, magatartás probléma avagy betegség
formájában jelentkezik.
Nem védhetjük, és ne is védjük meg a gyerekeinket a stressztől, hiszen azzal
a fejlődésüket akadályoznánk. Inkább abban kell segítenünk őket, hogy alkati
adottságaikhoz mérten az egészséges (továbbvivő) hozzáállást és a megfelelő
megküzdési stratégiákat alakítsanak ki.

3 (közepes)

Iskolánk részt vesz a Mozaik
kiadó által létrehozott internetes
tanulmányi játékon, amely segít
a tanultak begyakoroltatására. A
mozaLand online tanulmányi játék
segítségével egy virtuális világ polgáraként játékos formában, lelkes,
tudásalapú közösségben mélyíthetők el és gyakorolhatók be a matematika, az anyanyelv és a természetismeret tárgyak területén megszerzett ismeretek. A játék fejleszti az
együttműködés, a csapatban gondolkodás képességét, de lehetőséget teremt
a versengésre és egyéni sikerek elérésére is. A szülők is itt folyamatosan nyomon követhetik gyermekük sikereit.
Miért ne lehetne a tanulás is egy játék? Milyen jó lenne a játék során felszabaduló energiákat a tanulás szolgálatába állítani! Ez a tanulmányi játék a
játékélményt ötvözi a tanulás értékteremtő erőfeszítésével, és ezzel minden
játékost többlet teljesítményre ösztönöz.
Versenyeznél? Itt a helyed! Várunk mindenkit az iskolai és osztálycsapatokba!
A játék elérhető a www. mozaik.info.hu internetes oldalon.

A negyedikesek és a nyolcadikosok számára
az őszi hónapokban ingyenes felvételi előkészítőt tartottunk magyarból, matematikából, angol és
német nyelvből. Elsősorban azoknak a diákoknak
a jelentkezésére számítottunk, akik érettségit adó
középiskolába készülnek. A nagyszámú jelentkező
miatt péntekenként párhuzamosan két csoportban
folyt a műhelymunka. A megszerzett ismeretekről
a részt vevők december 13-án adnak számot.

November 7-én délután hangos gyerekzsivaly
II. Nyáguly Bálint
verte fel a felső tagozatos folyosó csendjét. Közel
III. Menyhárt Barna
60 izgatott alsós készült elfoglalni a fizika és
3. évfolyam: I.Majkut Csenge
kémia előadót, hogy megírja a matematika verII. Menyhárt Anna
seny első fordulójának feladatait. Miután elheIII. Zámbó Anna
lyezkedtek a termekben, mindenki elcsende4. évfolyam: I. Szilasi Emma
sedett, és készen álltak a versenyre. FigyelmeII. Ötvös Klaudia
sen, csendesen -1-2 izgága gyerek kivételével Friebert Dorina
dolgoztak és a verseny végén elégedetten térIII.Keresztesi Boldizsár
tek vissza társaikhoz. Eredmények a követkeHajrá a második fordulóra, amely tavasszal
zők lettek:
lesz, és az elsősök is részt vesznek már rajta!!!!!
2. évfolyam: I. Dobos Csenge

4 (jó)

A Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium Szakközépiskola örömmel
tájékoztatja a térség lakosságát, hogy a TÁMOP 2.1.2. projekt keretén belül
digitális ismeretek és nyelvi kompetenciák fejlesztésben részt vesz.
A projekt alapvető célja a felnőtt lakosság gazdasági versenyképességének növelése, valamint munkaerő-piaci, elhelyezkedési esélyeinek növelése.
A projekt keretében megvalósuló mindkét típusú képzésben (idegen nyelvi és informatikai) részt vehet minden 18. életévét betöltött felnőtt, aki nem áll
középiskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói vagy hallgatói jogviszonyban (kivételt képeznek a költségtérítéses képzésben résztvevők). Továbbá
a jelen képzési program megvalósításával egyidejűleg nem vehet részt más
hazai és/vagy európai uniós forrásból támogatott idegen nyelvi és/vagy informatikai képzésben.
További felvilágosítást és szándéknyilatkozatot kérhet Kiss Hajnalkától.
Elérhetőségei: 06-30/681-4711, hajnall.kiss@gmail.com

Matematika verseny a Hunyadiban

Célom a jövőm!

5 (jeles)

Informatikai és nyelvi kompetenciák
fejlesztése a Hunyadi Iskolában

A nyelvtanítás területén újabb referenciával rendelkezik intézményünk:
a német nemzetiségi nyelvoktató program szerint tanuló osztályokban a 8. évfolyam végére a tanulók többsége
eléri az ER / Európai Referenciakeret / A2- B1 szintjét. A nyelvtanárok, szülők és a tanulók együttes döntése alapján
nyolcadikosaink legjobbjai évek óta állami és nemzetközi nyelvvizsgákon méretik meg tudásukat, hogy objektív eredményekkel induljanak tovább a középiskolai képzésbe. Szép eredményekre tekinthetünk vissza a nemzetiségi nyelvoktatásnak köszönhetően. Most újabb lépésről adhatunk hírt: tanulóink márciusban először vizsgázhatnak a DSD I /
Deutsches Sprachdiplom nyelvvizsgarendszerben.
Iskolánkat Lógó Tiborné képviselte Baján a Magyarországi Németek Általános Művelődési
Központjában a vizsgáztatói feladatokra felkészítő továbbképzésen, ahol megismerkedett a vizsga típusával, a
felkészítés módszereivel, a szükséges taneszközökkel és a vizsgáztatás tartalmi és szervezési feladataival. A szóbeli
és írásbeli vizsga helyi nyelvvizsgáztató tanár és németországi nyelvvizsga biztos jelenlétében történik. A továbbképzésen elkezdődött a személyes együttműködés és kooperatív munka, izgatottan várjuk az első vizsgaidőszak eredményeit. Jó hír a szülőknek, hogy a DSD I német nyelvvizsga ingyenes.

%

Szalagavató egy végzős szemével…
2012. november 30-án megkezdődött eddigi életünk
egyik legszebb és legnagyobb eseménye.
Rengeteget készültünk a szalagavató ünnepségre,
hogy minden szempontból megfeleljünk szüleinknek,
barátainknak, rokonainknak és tanárainknak.
A szalagavató kezdetekor még megszeppenve álltunk,
hogy belépve a Sportcsarnokba eleget tegyünk kötelességeinknek. A hagyományos szalagtűzés után kezdetét
vette a mi mókás, humoros, vidám osztálytáncunk.
Fergetegesen éreztük magunkat elejétől a végéig, és
utána, amire mindenki várt, a hőn áhított bécsi keringő
kezdetét vette. A szívünk a torkunkban dobogott, a lábaink reszkettek, mint a nyárfalevelek a szeles időben. a
táncoló lányok és fiúk nagyon szépek és elegánsak vol-

a Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium Szakközépiskola

Tanultam belőle

Érdekes volt

8. oldal

A K a t o l i kHUNYADI
u s I NÉPE
skola hírei
Cipősdoboz akció

Eredmények:

Iskolánk ebben a tanévben is részt vállalt a Máltai Szeretet Szolgálat által
meghirdetett ajándékgyűjtésben. Ezt a jótékonykodást a szegény családok
gyermekeinek megsegítése céljából kezdeményezik évről évre. Diákjaink szívesen adományoztak ezúttal is, hiszen adni mindig jó és érdemes! Közel 60
doboz kerül intézményünk által megfelelő helyre, hogy örömet, boldogságot
hozzon néhány kisgyermeknek.

2012. december

A következő eredmény születtek:

Hefner Istvánné

Csibeavató a Szent Annában

1-2. osztályos korcsoport
I. helyezett: Mike Dávid 2.b
II. helyezett: Schweizer Rómeó 2.a
III.helyezett: Balázs Márk 1.b
Zsűritagok:
Szente
Mariann,
Csernákné Kasziba Zsuzsanna,
Nemes Brigitta
2012. november 15-én csütörtökön délután nagy volt a sürgés-forgás a
Szent Anna Katolikus Általános Iskolában. Lázasan készülődtek kicsik és
nagyok az ünneplésre. Hagyományteremtő szándékkal idén először került
megrendezésre az első osztályosok „avatása”.
Vendégeinket igazgatónőnk, Anita néni köszöntötte, majd kis elsőseink bemutatták műsorukat, melyre nagy szorgalommal készültek. Verseltek, énekeltek, büszkén mutatták meg a közönségnek, mit is tanultak szeptember óta.

3-4. osztályos korcsoport
I. helyezett: Dudás Alíz 4.a
II. helyezett: Mike Márk 4. b

III. helyezett: Botka Lora 3.b
Zsűritagok: Jacsóné Szabó Erika, Cziptákné Bányai Orsolya,
Komárominé Vikor Ágnes
5-8. osztályos korcsoport
I. helyezett: Berta Virág 5.o.
II. helyezett: Papp Dániel Tibor 7.o.
III. helyezett: Kolonics Dominika 6.o.
Zsűritagok: Csizovszki Lászlóné, Szabó Andrea, Csapóné Sarok Enikő

Helyezést elért diákjainkat a városi mesemondó versenyen láthatjuk
viszont.
Csapóné Sarok Enikő

Csillogó szemekkel, meghatottan mondták az „eskü” szövegét:
„Kérem Isten segítségét,/ hogy iskolai munkámat/ az Ő dicsőségére
végezzem, és/ szüleim, tanítóim büszkék lehessenek rám.”
Az ünnepélyes szavak után – mint teljes jogú Szent Annás diákok - közös
játékra hívták az óvodásokat, akiknek kis ajándékkal is kedveskedtek.
Szívet melengető volt ez az este, mely szerény vendéglátással, kötetlen
beszélgetésekkel zárult.

II. Szent Anna
Katolikus Énekverseny

Alsó tagozat:
Felső tagozat:
1. helyezett: Kovács Eszter 3. o. 1. Papp Kincső 5. o. Szent Imre
Szent Anna Katolikus Óvoda, ÁltaKatolikus Óvoda és Általános
lános Iskola és Diákotthon, JánosIskola, Kecskemét
halma
2. Turi Ákos 6. o. II. János Pál Kato2. helyezett: Mizser Róbert 4. o. II.
likus Általános Iskola Tázlári TagJános Pál Katolikus Általános
intézménye
Iskola, Kecel
3. Berta Virág 5. o. Szent Anna Kato3. helyezett: Szabó Gréta 3. o. Szent
likus Óvoda, Általános Iskola és
Anna Katolikus Óvoda, Általános
Diákotthon, Jánoshalma
Iskola és Diákotthon
Különdíjat kapott: Barcsik Andrea, a kiskunhalasi II. Rákóczi Ferenc
Katolikus Szakközépiskola tanulója.
A legjobb kórusnak járó díjat idén is a kecskemétiek vihették haza.

Iskolánk énekkara különdíjat kapott.
Ezúton is szeretnénk kifejezni hálánkat a zsűri értékes, építő gondolataiért;
a csoportok felkészültségéért, a közösen eltöltött izgalmas órákért, hisz:
„A zene az emberiség egészének hangja, bármely helyen és bármely időben. A zene jelenlétében mind egyek vagyunk.
Mészárosné Buzder Mónika

Szent Erzsébet nap a
Katolikus óvodában

Salac Éva

Kedvenc sportolóm,
sportom kiállítás
Iskolánk alsós folyosóján időről-időre kiállítást rendezünk, valamilyen előre meghatározott téma szerint. A november-decemberi aktualitás, a „Kedvenc sportolóm, sportom” volt. Számos alkotás született, melyeket a vitrinekben lehetett megtekinteni.
A legnépszerűbb sport a gyermekek körében a foci, így több focicsapatot népszerűsítő plakát is készült. Volt, aki a kedvenc sporteszközét tette közszemlére és olyanok is voltak, akik egész sportolói életpályát mutattak be. Az
alkotók közül három szerencsés gyermek jutalomban részesült, melyet az
iskola diákjai előtt vehetett át. Gratulálunk a szerencséseknek!
Horváthné Kocsis Tünde

Mesemondó verseny

Immár második alkalommal rendeztük meg énekversenyünket, melyre a
Kalocsa – Kecskeméti Egyházmegye fenntartásában működő iskolák kórusait, szólóénekeseit vártuk.
A rendezvénynek az Imre Zoltán Művelődési Központ adott otthont 2012.
november 29-én.

Egyszer volt, hol nem volt...
2012. nov. 13-án, 14-én és 16-án iskolánk hagyományaihoz híven mesemondó versenyt szerveztünk diákjainknak.

A jelentkezők magyar népmesével készültek a megmérettetésre, ahol a
szülők, nagyszülők és felkészítő tanárok együtt izgulhattak a gyermekekért.

A zsűri tagjai: Pajor Márta főiskolai docens, Komáromi Lajosné nyugdíjas
óvodapedagógus és Hardy-Horváth Mária operaének-művész voltak.
A műsorban népdalok, műdalok, egyházi zenei művek egyaránt szerepeltek.
A nagy izgalom ellenére a szóló énekesek és a kórusok szép élménnyel
gazdagították a délutánt.

Óvodánk hagyományai szerint minden év novemberében nyílt nap keretében kenyérszentelést tartunk, mellyel megemlékezünk Szent Erzsébet életéről, jótetteiről.
Az árpádházi
királylány sokat
segített a szegényeken: ápolta, gondozta és
etette őket Wartburg várában,
ahol férjével,
Lajos királlyal
élt. Még árvaházat is építtetett
megsegítésükre.
Férje édesanyja nem is nézte
jó szemmel jótékonykodását, így Erzsébet arra kényszerült, hogy titokban segítsen a rászorultakon. Egy alkalommal, mikor éppen ennivalót vitt a szegényeknek, Lajos
megállította és kérdőre vonta. Ekkor történt meg a csoda, hogy a kenyér
rózsává változott.
Az ünnep első felében a gyermekek által tanult mondókák, versek, énekek
hangoztak el, majd az előző napon az alkotóház kemencéjében a gyerekekkel közösen sütött kenyérlepényeket Nagyidai Zsolt plébános atya szentelte meg. Az ünnep zárásaként az óvodapedagógusok árnyjátékkal elevenítették fel a rózsák csodáját. Fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink megismerjék
e legendát, és arra neveljük őket, hogy segítsék, szeressék, becsüljék meg
társaikat, ahogyan ezt Szent Erzsébet is tette.
Csizovszki Lászlóné

2012. december

A Mezőgazdasági
HUNYADI NÉPE Iskola hírei
Alapítványi bál a szakiskolában

A VM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági
Szakképző Iskola és Kollégium, Jánoshalma 2012. november 17-én immár
harmadik alkalommal rendezte meg jótékonysági bálját, melynek teljes bevétele az intézmény Georgica Alapítványának támogatását szolgálta.
Az Alapítvány azzal a céllal jött létre 2010-ben, hogy segítse intézetünk arra
érdemes hátrányos helyzetű tanulóinak tanulmányait, lehetővé tegye számukra a külföldi szakmai gyakorlat igénybevételének lehetőségét, támogassa az
iskola ismeretterjesztő, sport és kulturális rendezvényeinek, illetve szabadidős
tevékenységeinek megvalósulását.
Vancsura Józsefné a
Georgica Alapítvány kuratóriumának elnöke beszámolójában külön kiemelte, hogy mivel
az Alapítvány még fiatal, pályázatokon egyelőre nem indulhat, és a személyi jövedelemadó 1%-nak fogadására sem
jogosult, ezért különösen fontos a számára a támogatók
közvetlen pénzügyi hozzájárulása. Megköszönte mindenkinek, aki elfogadta meghívásunkat, hogy részvételükkel és felajánlásaikkal segítették az Alapítvány célkitűzéseinek megvalósítását.
A báli hangulat megalapozásában Gaics Mihályné, illetve a Probitas tánccsoport és a Lajta László Alapfokú Művészeti Iskola növendékei jeleskedTámogatói
jegy
vásárlásával alapítványunkat támogatták:
11.A. osztály
12.B. osztály
12.K. osztály
Bátyai Gábor
Bátyainé Kistamás Éva
Bednárik József
Bicsérdy Lászlóné
Bíró Mihály
Bozó Gábor
Czeller Zoltán
Dági József
Dr. Rendek Magdolna
Éder János – 10.A.
osztály
Égertz Antal
Farkas László
Dr.Fekete Imréné
Fenyvesi Petra
Gyetvai Antal
Hayerbacherné Szántai
Bernadett
Hornyákné Doszpod
Edit
Hunyadi János Általános Iskola és Gimnázium
Jozsmár Bt
Juhász Attiláné
Juhász János

Kasziba Gábor
Kelle Attila
Kelle János
Király Sándor
Kiss Margit
Komáromi Lajos
Kósa Zsolt
Kovács Szilvia Kitti
Lukács Béla
Mészáros Endre
Molnár Gáborné
Renner Bt
Szabó István
Takács Szilvia
Taskovics Péter
Taskovics Tibor
Tóth András
Vakula Péter
Vancsura József
Vancsura Józsefné
Vándorné Rozsnyai
Franciska
Virág Sándor
Viszmeg Lászlóné
Zadravecz György
Zámbó Imre
Zámbó Lászlóné
Tombola felajánlással
alapítványunkat támogatták
10.K. osztály
11.B. osztály

Kiemelt ösztöndíjat kapnak
az ASzK gépész tanulói

tek színvonalas műsorukkal. Intézményünk ezúton szeretné köszönetét kifejezni Balaton Renáta táncpedagógusnak és Ördög Edit igazgatónőnek a felkészítésért.
A műsort vidám hangulatú vacsora, majd bál követte, a felszolgálást iskolánk panziós falusi vendéglátó osztályának tanulói végezték Varga Judit tanárnő irányításával.
A tombolasorsoláson gazdára talált a sok értékes felajánlás, a fődíjat, -egy
malacot, melyet az iskola tangazdasága ajánlott fel, -Rada Erzsébet, iskolánk
nyugdíjas dolgozója vihette haza.
Intézményünk nevében még egyszer szeretnénk megköszönni mindazoknak a segítségét, akik alapítványunkat pénzzel, felajánlásokkal vagy munkájukkal támogatták, abban a reményben, hogy egy év múlva újra a vendégeink
között üdvözölhetjük majd őket.
Somogyi Lászlóné
Szent Anna Katolikus
Óvoda és Általános
Iskola
Szőke és Társai Kft
Taskovics Tibor
Univer
Vancsura József
Vancsura Józsefné
Veszelovszki László
Viszmeg Lászlóné
Zámbó Gábor
Zámbó Imre

11.K. osztály
11.K. SzMK
13.T. osztály
9. B. osztály
9.C. osztály
9.K. osztály
Balogh László
Baltás István Dániel
Békefi Sándor
Benkő Patika
Boros Zoltán
Jánoshalma
Város
Önkormányzata
Czeller Zoltán polgármester
Dági József
Dr. Király Ibolya
Éder János

Tök-(jó)-buli a suliban!
Az
iskolánk
ebben
az évben először rendezte meg ezt a
közösséget formáló partit. A
diàktársak és
a tanárok egyaránt felmérhették ügyességüket, tudásukat. A különböző versenyszámokat a
sokszínűség
jellemezte volt
pl. „karaoke, totó, 3D-s tök-puzzle, gól-fújó verseny, gyertyaoltás fecskendővel, mit találtál a zsákban?“ elnevezésű feladatok.

Farkas László
Febagro Zrt
Holub István
Horváth Antalné
Hügli Kft
Ibis Trade
Ignáczné
Galgóczi
Márta
Jozsmár Bt
Juhász Attiláné
Juhász Béla
K&H Bank
Kasziba Gábor
Kelle Attila
Király Lovastanya
Konyha dolgozói
Lajta László Alapfokú
Művészeti Iskola

Lukács Béla
Malustyik Béla
Mátrafüredi Tagintézmény
Molnár István – Zöldért
Molnár Mihályné
Megyesi László
Nasi Pack Kft
Nestlé Hungária Zrt
Palkó Rita
Papp Béla
Pétervásári Tagintézmény
Pethő
Zoltán
és
Pethőné Győry Zsuzsanna
Rada Erzsébet
Royal Zrt

Egyéb támogatóink:
Petróczky Ferenc vállalkozó
Kunvin Borászati Kft
Taskó Savanyúság
Henerádi szikvízüzem
A Georgica Alapítvány külön is szeretné köszönetét kifejezni a Kunvin Borászati
Kft ügyvezető igazgatójának, Ádám Gyulának, Taskovics Tiborné
egyéni vállalkozónak
valamint a Jozsmár Btnek és a Henerádi szikvízüzemnek nagyvonalú támogatásukért!

Jelentősen átalakul a következő években a szakképzési rendszer. A szakmával rendelkező munkavállalók piacképes tudásának biztosítása érdekében a duális képzésre térünk át. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a szakképzésben két képző partner vesz részt, az egyik az elméleti képzést biztosító szakképző iskola, a másik az a vállalkozás, aki vállalja a tanulók gyakorlati képzését. A gyakorlati oktatás finanszírozását továbbra is a vállalkozások
által befizetett szakképzési hozzájárulás fedezi majd. A vállalkozások eldönthetik, vagy befizetik a bérköltségeik 1,5 %-át egy központi alapba, vagy tanulószerződést kötve részt vesznek a szakmai oktatásban, amelynek költségeit a befizetendő adó terhére elszámolhatják.
A mezőgazdasági szakképzésben nagyon kevés szakképzési szerződést
sikerült kötni, mert ezek a vállalkozások nem tudták felvállalni azokat a terheket, amelyeket a szerződés megkötésével rájuk hárulnak. Ilyen pl. az ösztöndíj fizetése a tanulónak, ami tanulmányi eredménytől és szorgalomtól függően a minimálbér legkevesebb 16,5%-a, utazási költségtérítés fizetése a
gyakorlati időre, munka- és védőruha és a kedvezményes étkezés biztosítása. Nem csoda hát, hogy egy kis bérköltséggel rendelkező cég ezt nem tudja elszámolni.
Jelenleg a parlament előtt van az a törvénymódosítás, amely szerint a
mezőgazdasági szakképzés gyakorlati része folyhat olyan tanüzemben és
tangazdaságban is, amely tényleges termelő tevékenységet folytat. Ilyen tangazdasággal rendelkezik a mi iskolánk is, ahol az általunk oktatott képzések
tekintetében – a módosítás elfogadása esetén – jogosultak leszünk tanulmányi szerződést kötni minden hozzánk jelentkező tanulóval, és biztosítjuk számukra az előbb említett juttatásokat. Továbbra sem kell tehát gyakorlóhelyet
keresniük a hozzánk jelentkezőknek, mert ez az iskolánkban rendelkezésre áll. A hozzánk jelentkező mezőgazdasági gépész, gazda, mezőgazdasági gazdaasszony és mezőgazdasági gépésztechnikus tanulóink számára az
iskola fogja fizetni a minimum 15675 Ft havi ösztöndíjat, amelyet a tanulmányi
eredmény és szorgalom függvényében emelni kell. A tanulószerződés alapján a gazdálkodó szervezet is ugyanekkora összeget köteles fizetni a tanuló
részére, ami a tanulót az oktatási szünet időtartama alatt is megilleti
Különösen jól járnak, akik az előzőekben ismertetetten túl még szakiskolai
ösztöndíjra is jogosultak. Nagyon örülünk annak, hogy a következő tanévtől
mezőgazdasági gépész tanulóink is jogosulttá válnak erre, mivel a Kormány
331/2012. (XI. 28.) rendeletének 3. melléklete a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések sorolta a szakmát.
Így a gépész tanulóink már az első félévben jogosultak lesznek a
havi 10 000 Ft-os ösztöndíjra, amelynek összege a következő félévtől már a tanulmányi eredménytől függően változik majd. Legalább 2,51es tanulmányi átlag kell a jogosultsághoz és 4,51 feletti átlag esetén éri
el a 30 000 Ft-os maximumot. Nem részesülhet ösztöndíjban az a tanuló, aki a megelőző félévben 2,51 alatti tanulmányi átlageredményt ért el,
vagy tanév ismétlésére kötelezett, vagy az adott tanévben az igazolatlan óráinak száma meghaladta a 10 órát, vagy fegyelmi büntetést kapott.
Az ösztöndíj kizárólag a tanuló saját nevére szóló bankszámlára utalható. Amennyiben még nincs a tanulónak bankszámlája, nyitni kell számára
egyet bármelyik pénzintézetnél. Az ösztöndíj folyósításának további feltétele a tanuló bankszámlaszámának, TAJ számának, és adószámának bejelentése az iskola felé.
Jól tanuló gépész tanulóink ösztöndíja már elsőéves korukban elérheti az
50 000 Ft-ot, felsőbb éveseink viszont ennél többet is kaphatnak, – az egyéb
juttatásaik mellett – a jelenlegi szabályozás szerint adómentesen.
A várhatóan nagy érdeklődés miatt a szakiskolában ismét két mezőgazdasági gépész és egy gazda illetve mezőgazdasági gazdaasszony- panziós
képzést indítunk az érettségire épülő mezőgazdasági gépésztechnikus osztály mellett. Várjuk azokat a jelentkezőket, akik ezeket a szakmákat szeretnék választani.

Házi Szakma Kiváló Tanulója verseny
A Magyar Agrárkamara minden évben meghirdeti a mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító és növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó szakmát oktató iskolák számára a Szakma Kiváló Tanulója (SzKTV) országos elméleti és gyakorlati szakmai versenyt. Iskolánk tanulói a megmérettetésen minden évben eredményesen szerepelnek.
A versenykiírás alapján 2013. január végén
kerül sor az elméleti írásbeli elődöntőre, az itt legjobban szereplő 21 versenyző kerül be a gyakorlati és a szóbeli döntőbe, amely április végén kerül
megrendezésre.
Intézményünkben két végzős növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó szakmát tanuló osztály van, ezért a versenyszabályzatnak
megfelelően négy tanulónk indulhat az írásbeli elődöntőben. Iskolánkban a versenyzők kiválasztása házi versenyen történik, ahol a feladatok hasonlóak és a pontozás pedig megegyezik,
a Magyar Agrárkamara által kiadottal. A házi döntőre novemberben került sor, ahol először negyven fő utolsó éves diákunk mérte össze tudását
elméletből, majd az itt legjobb eredményt elért hat

Erőgép javítása, beállítása,

Fémmegmunkálás,

Munkagép javítása, beállítása,

Munkagép gépüzemeltetésből, adott parcella felszántása,

A tanulók és a tanárok is ismét együtt kapcsolódhattak ki ezen a délutánon. A karaokeban elhangzott retro, pop és rock számok jókedvet és kacagást okoztak, mindenki szívesen énekelte az ismerős dalokat. A tök-életesnap végén finom töki-pogival leptek meg bennünket a konyhások. Majd értékeltük a jó kedvvel elvégzett feladatokat és megbeszéltük élményeinket.
Kovács Kitti 9.K osztályos tanuló

9. oldal

tanulónk gyakorlatban is megmutatta felkészültségét. A gyakorlati feladatok között szerepelt:

Önjáró betakarítógép javítása, beállítása,

Mezőgazdasági anyagmozgatógép karbantartása, üzemeltetése.
A feladatok végzése közben már látszott, hogy
a diákok komolyan veszik a megmérettetést és a
legjobb teljesítményt próbálják nyújtani. Összesítésben minden versenyző elérte a 70%-os eredményt, úgy hogy a feladatokat nem ismerték és
rájuk volt bízva, hogy mit tanulnak és mennyit
készülnek a házi próbatételre.
Az első öt helyezést megszerző versenyzőink,
Szabó Mátyás 11/a, Katus Kristóf 12/a, Kunszabó Zsolt 11/a, Balogh Zsolt 11/a, Kovács Dániel
12/a készülnek december elejétől kezdve az írásbeli elődöntőre, felkészítésüket az elméleten tanító tanárok délutáni foglalkozások keretein belül
tervszerűen végzik. Bízunk benne, hogy a hagyományoknak megfelelően diákjaink ebben a tanévben is kivívják az országos döntőben való szereplés jogát.
Gratulálunk ! Eredményes felkészülést és sikeres szereplést kívánunk!

HUNYADI NÉPE

10. oldal

2012. december

Változás a buszközlekedésben
Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget,
hogy 2012. december 09-től (vasárnap) Jánoshalma Város, valamint a
környező települések területét érintően
az alábbi menetrend módosítások
kerülnek bevezetésre.
1538 Baja-Jánoshalma/MélykútSzeged-Békéscsaba autóbuszvonalon
571 sz. munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat 10 perccel
korábban indul, a járaton Baja-Jánoshalma a menetidő módosításra kerül,
a járat Jánoshalma, vá. megállóhelytől
változatlanul közlekedik.
Baja, aut.áll. ind.:
04:30 óra
Jhalma, laktanya ind.:
05:32 óra
Jhalma, Gazdabolt ind.:
05:33 óra
Jánoshalma, aut.áll. ind.: 05:35 óra
Jhalma, Dózsa Gy. út ind.: 05:35 óra
Jánoshalma, VÁ. érk.:
05:40 óra
Jánoshalma, VÁ. ind.:
05:45 óra
Szeged, aut.áll. érk.:
07:25 óra
5221
Kecskemét-KiskunhalasMélykút/Kelebia autóbuszvonalon
617 sz. a hetek utolsó iskolai előadási napján közlekedő járat megszüntetésre kerül.
Kecskemét, aut.áll. ind..
16:00 óra
Bácsalmás, aut.áll. érk.:
18:30 óra
5286 Kiskunhalas-Jánoshalma autóbuszvonalon
4 sz. munkanapokon közlekedő járat
vonatcsatlakozás hiányában Jánoshalma vá. megállóhely helyett Jánoshalma,
aut.áll. megállóhelyről 5 perccel korábban indul, a járat nem érinti Dózsa Gy.
út megállóhelyet.
Jánoshalma, aut.áll. ind.: 07:20 óra
Jhalma, Húsbolt ind.:
07:22 óra
Jánoshalma, 6 sz. ib. ind.: 07:24 óra
Kiskunhalas, aut.áll. érk.: 07:50 óra
794 sz. munkanapokon közlekedő járat
vonatcsatlakozás hiányában Jánoshalma vá. megállóhely helyett Jánoshalma, aut.áll. megállóhelyről 5 perccel
később indul, a járat csatlakozást biztosít az 1538/586 sz. járatról.A járat nem
érinti Dózsa Gy. út megállóhelyet.
Jánoshalma, aut.áll. ind.: 17:15 óra
Jánoshalma, Húsbolt ind.: 17:16 óra
Jánoshalma, 6 sz. ib. ind.: 17:17 óra
Jhalma, Bácska ISZ.: ind.: 17:18 óra
Kiskunhalas, aut.áll. érk.: 17:45 óra
5306 Kalocsa-Hajós-JánoshalmaBácsalmás autóbuszvonalon
387 sz. munkanapokon közlekedő járat
vonatcsatlakozás hiányában Jánoshalma vá. megállóhely érintése nélkül
közlekedik.
Hajós, aut.vt. ind.:
11:00 óra
Jhalma, építők boltja ind.: 11:38 óra
Jánoshalma, sz. bolt ind:
11:40 óra
Jánoshalma, aut.áll. érk.: 11:43 óra
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
11:45 óra
Jhalma, Dózsa Gy. út ind.: 11:47 óra
Bácsalmás, aut.áll. érk.:
12:20 óra
193 sz. munkaszüneti napokon közlekedő járat vonatcsatlakozás hiányában Jánoshalma vá. megállóhely helyett

Jánoshalma, aut.áll. megállóhelyig közlekedik. A járat nem érinti Dózsa Gy.
út megállóhelyet.
Kéleshalom, sz.ib. ind.:
12:00 óra
Jhalma, építők boltja ind.: 12:13 óra
Jánoshalma, sz. bolt ind: 12:14 óra
Jánoshalma, aut.áll. érk.: 12:15 óra
199 sz. munkaszüneti napokon közlekedő járat vonatcsatlakozás hiányában Jánoshalma vá. megállóhely helyett
Jánoshalma, aut.áll. megállóhelyig közlekedik. A járat nem érinti Dózsa Gy.
út megállóhelyet.
Kéleshalom, sz.ib. ind.:
18:15 óra
Jhalma, építők boltja ind.: 18:28 óra
Jánoshalma, sz. bolt ind: 18:29 óra
Jánoshalma, aut.áll. ind.: 18:30 óra
178 sz. munkaszüneti napok kivételével
naponta közlekedő járat vonatcsatlakozás hiányában Jánoshalma vá. megállóhely helyett Jánoshalma, aut.áll. megállóhelyről 3 perccel korábban indul.
A járat nem érinti Dózsa Gy. út megállóhelyet.
Jhalma, aut.áll. ind.:
05:30 óra
Jhalma, sz. bolt ind.:
05:32 óra
Jhalma, építők boltja ind.: 05:34 óra
Hajósi pincék érk.:
06:05 óra
138 sz. munkaszüneti napok kivételével
naponta közlekedő járat vonatcsatlakozás hiányában Jánoshalma, vá. megállóhely érintése nélkül közlekedik.
Bácsalmás, aut.áll. ind.:
07:15 óra
Jhalma, Dózsa Gy. út ind.: 07:43 óra
Jánoshalma, aut.áll. ind.: 07:45 óra
Jánoshalma, sz. bolt ind.: 07:46 óra
Jhalma, építők boltja ind.: 07:47 óra
Kalocsa, aut.áll. érk..
08:55 óra
362 sz. munkanapokon közlekedő járat
vonatcsatlakozás hiányában Jánoshalma, vá. megállóhely érintése nélkül
közlekedik.
Bácsalmás, aut.áll. ind.:
07:45 óra
Jhalma, Dózsa Gy. út ind.: 08:14 óra
Jánoshalma, aut.áll. érk.: 08:15 óra
384 sz. munkanapokon közlekedő járat
vonatcsatlakozás hiányában Jánoshalma, vá. megállóhely érintése nélkül
közlekedik.
Bácsalmás, aut.áll. ind.:
09:45 óra
Jhalma, Dózsa Gy. út ind.: 10:17 óra
Jánoshalma, aut.áll. érk.: 10:19 óra
Jánoshalma, aut.áll. ind.: 10:20 óra
Jánoshalma, sz. bolt ind.: 10:21 óra
Jhalma, építők boltja ind.: 10:22 óra
Hajós, aut.vt. érk.:
11:00 óra
388 sz. szabadnapokon közlekedő járat
vonatcsatlakozás hiányában Jánoshalma, vá. megállóhely érintése nélkül
közlekedik.
Bácsalmás, aut.áll. ind.:
09:45 óra
Jhalma, Dózsa Gy. út ind.: 10:17 óra
Jánoshalma, aut.áll. érk.: 10:19 óra
Jánoshalma, aut.áll. ind.: 10:20 óra
Jánoshalma, sz. bolt ind.: 10:21 óra
Jhalma, építők boltja ind.: 10:22 óra
Kéleshalom, sz.ib. érk.:
10:35 óra
198 sz. munkaszüneti napokon közlekedő járat vonatcsatlakozás hiányában
Jánoshalma, vá. megállóhely helyett
Jánoshalma, aut.áll. megállóhelyről

indul. A járat nem érinti Dózsa Gy. út
megállóhelyet.
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
11:45 óra
Jánoshalma, sz. bolt ind.: 11:46 óra
Jhalma, építők boltja ind.: 11:47 óra
Kéleshalom, sz.ib. érk.:
12:00 óra
204 sz. munkanapokon közlekedő járat
vonatcsatlakozás hiányában Jánoshalma, vá. megállóhely helyett Jánoshalma, aut.áll. megállóhelyről 10 perccel
később indul. A járat nem érinti Dózsa
Gy. út megállóhelyet.
Jánoshalma, aut.áll. ind.: 12:15 óra
Jánoshalma, sz. bolt ind.: 12:17 óra
Jhalma, építők boltja ind.: 12:19 óra
Hajós, aut.vt. érk.:
13:00 óra
184 sz. a hetek utolsó iskolai előadási napja kivételével munkanapokon és
szabadnapokon közlekedő járat vonatcsatlakozás hiányában Jánoshalma, vá.
megállóhely helyett Jánoshalma, aut.áll.
megállóhelyről indul. A járat nem érinti
Dózsa Gy. út megállóhelyet.
Jánoshalma, aut.áll. ind.: 14:35 óra
Jánoshalma, sz. bolt ind.: 14:36 óra
Jhalma, építők boltja ind.: 14:37 óra
Hajósi pincék érk.:
15:10 óra
5321
Baja-FelsőszentivánJánoshalma-Kiskunhalas autóbuszvonalon
739 sz. július hónap második vasárnapján közlekedő járat vonatcsatlakozás
hiányában Jánoshalma vá. , Jánoshalma, Dózsa Gy. út megállóhelyek
érintése nélkül közlekedik, a járat 5
perccel korábban érkezik Jánoshalma,
aut.áll. megállóhelyre.
Baja, aut.áll. ind.:
00:55 óra
Jánoshalma, laktanya ind.: 01:52 óra
Jhalma, gazdabolt ind.:
01:53 óra
Jánoshalma, aut.áll. érk.: 01:55 óra
843 sz. szabadnapokon közlekedő járat
vonatcsatlakozás hiányában Jánoshalma vá., Jánoshalma, Dózsa Gy. út
megállóhelyek érintése nélkül közlekedik, a járat 5 perccel korábban érkezik Jánoshalma, aut.áll. megállóhelyre.
Baja, aut.áll. ind.:
10:40 óra
Jánoshalma, laktanya ind.: 11:45 óra
Jhalma, gazdabolt ind.:
11:46 óra
Jánoshalma, aut.áll. érk.: 11:50 óra
3 sz. munkanapokon közlekedő járat 10
perccel korábban indul, a járat Borota
elág. megállóhelyen átszállást biztosít
az 5323/546 sz. járatra.
Baja, aut.áll. ind.:
11:40 óra
Borota elág. ind.:
12:18 óra
Jhalma, Dózsa Gy. út ind.: 12:30 óra
Jánoshalma, vá. ind.:
12:32 óra
Jhalma, Dózsa Gy. út ind.: 12:34 óra
Jánoshalma, aut.áll. ind.: 12:35 óra
Jánoshalma, 6 sz. ib. ind.: 12:37 óra
Kiskunhalas, aut.áll. érk.: 13:05 óra
857 sz. naponta közlekedő vonatcsatlakozás hiányában Jánoshalma vá.,
Jánoshalma, Dózsa Gy. út megállóhelyek érintése nélkül közlekedik, a
járat 5 perccel korábban érkezik Jánoshalma, aut.áll. megállóhelyre.
Baja, aut.áll. ind.:
16:40 óra
Jánoshalma, laktanya ind.: 17:45 óra

A munkanapok áthelyezése
és a tömegközlekedés
A Bács Volán Zrt értesíti a Tisztelt
Utazóközönséget, hogy a 2012. karácsonyi
ünnep, téli tanítási szünet, 2013. újévi ünnepi
időszakban, valamint az ehhez kapcsolódó
munkanap áthelyezések miatt
− december 14. (péntek) munkanap, a hét
utolsó iskolai előadási napjára meghirdetett
járatok közlekednek
− december 15. (szombat) a hét utolsó munkanapja és iskolai előadási napja
− december 16. (vasárnap) a hét első tanítási
napját, munkanapját megelőző munkaszüneti nap
− december 17. (hétfőtől) – december 20.
(csütörtökig) menetrendi naptár szerint
− december 21. (péntek) a hét utolsó munkanapja és iskolai előadási napja
− december 22. (szombat) szabadnap
− december 23. (vasárnap) munkaszüneti
nap

− december 24. (hétfő) ) munkaszüneti nap
− december 25. (kedd) munkaszüneti nap
− december 26. (szerda) munkaszüneti nap
− december 27. (csütörtök) tanszünet, munkanap
− december 28. (péntek) tanszünet, munkanap
− december 29. (szombat) szabadnap
− december 30. (vasárnap) munkaszüneti
nap
− december 31. (hétfő) ) munkaszüneti nap
2013.
− január 01. (kedd) a hét első munkanapját
megelőző munkaszüneti nap
− január 02. (szerda) tanszünet, munkanap, a
hét első tanítási napját megelőző nap
− január 03. (csütörtök) munkanap, a hét első
tanítási napja
Baja, 2012. november 26.

Jhalma, gazdabolt ind.:
Jánoshalma, aut.áll. érk.:

17:46 óra
17:50 óra

859 sz. munkaszüneti napokon közlekedő járat vonatcsatlakozás hiányában
Jánoshalma vá., Jánoshalma, Dózsa
Gy. út megállóhelyek érintése nélkül közlekedik, a járat 5 perccel korábban érkezik Jánoshalma, aut.áll. megállóhelyre.
Baja, aut.áll. ind.:
18:40 óra
Jánoshalma, laktanya ind.: 19:45 óra
Jhalma, gazdabolt ind.:
19:46 óra
Jánoshalma, aut.áll. érk.: 19:50 óra
6 sz. munkanapokon közlekedő járat
vonatcsatlakozás hiányában Jánoshalma vá., Jánoshalma, Dózsa Gy. út
megállóhelyek érintése nélkül közlekedik.
Kiskunhalas, aut.áll. ind.: 09:00 óra
Jhalma, Bácska ISZ. ind.: 09:27 óra
Jánoshalma, húsbolt ind.: 09:28 óra
Jánoshalma, 6 sz. ib. ind.:
Jánoshalma, aut.áll. érk..:
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
Jánoshalma, laktanya ind.:
Baja, aut.áll. érk.:

09:29 óra
09:30 óra
09:35 óra
09:40 óra
10:50 óra

848 sz. szabadnapokon közlekedő járat
vonatcsatlakozás hiányában Jánoshalma vá., Jánoshalma, Dózsa Gy. út
megállóhelyek érintése nélkül közlekedik, a járat 5 perccel később indul.
Jánoshalma, aut.áll. ind.: 12:05 óra
Jánoshalma, gazdabolt.:
12:09 óra
Jánoshalma, laktanya ind.: 12:10 óra
Baja, aut.áll. érk.:
13:15 óra
766 sz. munkanapokon közlekedő járat
vonatcsatlakozás hiányában Jánoshalma vá., Jánoshalma, Dózsa Gy. út
megállóhelyek érintése nélkül közlekedik.
Kiskunhalas, aut.áll. ind.: 13:00 óra
Jánoshalma, 6 sz. ib. ind.: 13:24 óra
Jánoshalma, aut.áll. érk..: 13:25 óra
Jánoshalma, aut.áll. ind.: 13:30 óra
Baja, aut.áll. érk.:
14:15 óra
756 sz. munkaszüneti napokon közlekedő járat vonatcsatlakozás hiányában
Jánoshalma vá., Jánoshalma, Dózsa
Gy. út megállóhelyek érintése nélkül
közlekedik.
Kiskunhalas, aut.áll. ind.: 13:00 óra
Jhalma, Bácska ISZ. ind.: 13:27 óra
Jánoshalma, húsbolt ind.: 13:28 óra
Jánoshalma, 6 sz. ib. ind.: 13:29 óra
Jánoshalma, aut.áll. érk..: 13:30 óra
Jánoshalma, aut.áll. ind.: 13:35 óra
Jánoshalma, gazdabolt.:
13:39 óra
Jánoshalma, laktanya ind.: 13:40 óra
Baja, aut.áll. érk.:
14:50 óra

Jánoshalma, aut.áll. érk..:
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
Jánoshalma, gazdabolt.:
Jánoshalma, laktanya ind.:
Baja, aut.áll. érk.:

14:00 óra
14:05 óra
14:09 óra
14:10 óra
15:15 óra

834 sz. munkaszüneti napokon közlekedő járat vonatcsatlakozás hiányában
Jánoshalma vá., Jánoshalma, Dózsa
Gy. út megállóhelyek érintése nélkül
közlekedik, a járat 5 perccel később
indul.
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
15:05 óra
Jánoshalma, gazdabolt.:
15:09 óra
Jánoshalma, laktanya ind.: 15:10 óra
Baja, aut.áll. érk.:
16:15 óra
836 sz. munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat vonatcsatlakozás hiányában Jánoshalma vá.,
Jánoshalma, Dózsa Gy. út megállóhelyek érintése nélkül közlekedik, a
járat 5 perccel később indul.
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
18:20 óra
Jánoshalma, gazdabolt.:
18:23 óra
Jánoshalma, laktanya ind.: 18:24 óra
Borota, felső érk.:
18:33 óra
5323 Baja-Jánoshalma-Mélykút autóbuszvonalon
543 sz. munkaszüneti napok kivételével
naponta közlekedő járat vonatcsatlakozás hiányában Jánoshalma vá. megállóhely érintése nélkül közlekedik.
Baja, aut.áll. ind.:
06:10 óra
Jánoshalma, laktanya ind.: 07:22 óra
Jhalma, gazdabolt ind.:
07:24 óra
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
07:25 óra
Jhalma, Dózsa Gy. út. ind.: 07:27 óra
Mélykút, aut.vt. érk.:
07:40 óra
545 sz. munkanapokon közlekedő járat
vonatcsatlakozás hiányában Jánoshalma vá. megállóhely érintése nélkül
közlekedik.
Baja, aut.áll. ind.:
14:10 óra
Jánoshalma, laktanya ind.: 15:22 óra
Jhalma, gazdabolt ind.:
15:24 óra
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
15:25 óra
Jhalma, Dózsa Gy. út. ind.: 15:27 óra
Mélykút, aut.vt. érk.:
15:40 óra
549 sz. munkanapokon közlekedő járat
vonatcsatlakozás hiányában Jánoshalma vá. megállóhely érintése nélkül
közlekedik.
Baja, aut.áll. ind.:
22:20 óra
Jánoshalma, laktanya ind.: 23:32 óra
Jhalma, gazdabolt ind.:
23:34 óra
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
23:35 óra
Jhalma, Dózsa Gy. út. ind.: 23:37 óra
Mélykút, aut.vt. érk.:
23:50 óra

546 sz. munkanapokon közlekedő járat
vonatcsatlakozás hiányában Jánoshalma vá. megállóhely érintése nélkül
746 sz. munkaszüneti napok kivételéközlekedik. A járat Borota elág. megvel naponta közlekedő járat vonatcsatállóhelyen megállításra kerül átszállást
lakozás hiányában Jánoshalma vá. ,
biztosítva az 5321/3 sz. járatról.
Jánoshalma, Dózsa Gy. út megállóMélykút, aut.vt. ind.:
12:00 óra
helyek érintése nélkül közlekedik. A
Jhalma, Dózsa Gy. út. ind.: 12:14 óra
járat Borotai elág. megállóhelyen megJánoshalma, aut.áll. ind.:
12:15 óra
állításra kerül, ászállást biztosítva az
Jánoshalma, gazdabolt.:
12:17 óra
5123/236 sz. járatról.
Jánoshalma, laktanya ind.: 12:19 óra
Kiskunhalas, aut.áll. ind.: 13:30 óra
Borota elág.
12:25 óra
Jhalma, Bácska ISZ. ind.: 13:57 óra
Baja, aut.áll. érk.:
13:30 óra
Jánoshalma, húsbolt ind.: 13:58 óra
Jánoshalma, 6 sz. ib. ind.: 13:59 óra 542 sz. munkanapokon közlekedő járat

ADR biztonsági tanácsadó
Kötelező üzemanyag szállítási, telephely
ADR oktatások

06-20/36-25-735

mÓnika virÁgbolt
A RÁKÓCZI UTCÁN A GOMBÁKKAL SZEMBEN

Folytatódik a karácsonyfa árusítás

fekete, luc, ezüst és normand fenyő konténeres változatban is.
Előrendelés esetén kedvezmény!

(koszorú, csokor és fenyőfa házhozszállítást is vállalunk).

Minden kedves jelenlegi és leendő vásárlómnak
BOLDOG KARÁCSONYT KÍVÁNOK!
Hétfőtől péntekig 08:00 – 17:00
Szombat, vasárnap 08:00 – 12:00

deÁkfalvi mÓnika
06-20/806-82-12

vonatcsatlakozás hiányában Jánoshalma vá. megállóhely érintése nélkül
közlekedik.
Mélykút, aut.vt. ind.:
20:00 óra
Jhalma, Dózsa Gy. út. ind.: 20:14 óra
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
20:15 óra
Jánoshalma, gazdabolt.:
20:17 óra
Jánoshalma, laktanya ind.: 20:19 óra
Baja, aut.áll. érk.:
21:30 óra
5324
Baja-FelsőszentivánMélykút-Jánoshalma
autóbuszvonal meghosszabbításra kerül
Baja-Felsőszentiván-MélykútJánoshalma(Mg.tanműhely) néven
Az autóbusz állomás és a tanműhely
között közlekedő járatok megállnak a
húsbolt, és a 6 sz. ib. megállókban.
301 sz. iskolai előadási napokon új
járat indul.
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
06:35 óra
Jhalma, Mg. tanműhely érk.: 06:44 óra
302 sz. iskolai előadási napokon új
járat indul.
Jhalma, Mg.tanműhely ind.: 06:46 óra
Jánoshalma, aut.áll. érk.:
06:55 óra
303 sz. iskolai előadási napokon új
járat indul.
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
11:50óra
Jhalma, Mg. tanműhely érk.: 11:59 óra
304 sz. iskolai előadási napokon új
járat indul.
Jhalma, Mg.tanműhely ind.: 12:01 óra
Jánoshalma, aut.áll. érk.:
12:10 óra
307 sz. hetek utolsó iskolai előadási
napja kivételével iskolai előadási napokon új járat indul.
Jánoshalma, aut.áll. ind.: 13:50 óra
Jhalma, Mg. tanműhely érk.: 13:59 óra
308 sz. hetek utolsó iskolai előadási
napja kivételével iskolai előadási napokon új járat indul.
Jhalma, Mg.tanműhely ind.: 14:11 óra
Jhalma, aut.áll. érk.:
14:20 óra
545 sz. munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat, a hetek
utolsó iskolai előadási napja kivételével munkanapokon és szabadnapokon
közlekedik.
Baja, aut.áll. ind.:
12:30 óra
Jánoshalma, aut.áll. érk.:
13:35 óra
549 sz. hetek utolsó iskolai előadási
napján új járat indul.
Baja, aut.áll. ind.:
12:30 óra
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
13:35 óra
Jhalma, Mg. tanműhely érk.: 13:44 óra
306 sz. hetek utolsó iskolai előadási
napján új járat indul.
Jhalma, Mg.tanműhely ind.: 13:46 óra
Jánoshalma, aut.áll. érk.:
13:55 óra
Baja, 2012. november 26.
A változásokról, valamint további menetrend módosításokról információ:
 Baja 79/321-791
 Bácsalmás 79/341-346 (14 óráig
)
http://www.bacsvolan.hu/ertesito/
Bacs20.pdf

Új Fodrász
szalon nyílik

Jánoshalmán
2013. január 7-én
„JOICO AZ EGÉSZSÉGES HAJÉRT”
– minőségi termékekkel megﬁzethető
áron:
− Női, férﬁ és gyermek fodrászat
− hajszerkezet újraépítés
− Fejbőr kezelés
− Hajhosszabbítás és hajdúsítás
− Műszempilla felrakás
− Sminkelés

NITA Hajszalon

Jánoshalma,
Béke tér 15 fsz/9
Tel: 06-70-585-39-76 vagy
06-70-672-68-94

HUNYADI NÉPE

2012. december

Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi
Központ – korszerű szakorvosi
ellátó központ 2 éve városunkban

A Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi
Központ immár két éve, 2010. december
1. napjától nyújt a térség lakosainak magas
szintű, korszerű szakorvosi ellátást.
A szakrendelések összesen 226 óra szakorvosi és 75 óra nem szakorvosi órában állnak a lakosok rendelkezésére.
Az elmúlt két évben (2010. december
1. napjától 2012. október 31. napjáig) az
intézmény összesen 89 823 esetet látott
el, amelyből 66 096 eset (74%) jánoshalmi
lakos. Ez azt jelenti, hogy a jánoshalmi lakosok összesen 2 974 320 km utat spóroltak
meg a szakrendelő működése óta (a kiskunhalasi kórházba való utazás helyett – 45 km
távolsággal számolva).
2011. október 1-jétől az intézmény szolgáltatásai kiegészültek a nappali – kúraszerű infúziós - ellátás szolgáltatással. A
szolgáltatás keretében a szakrendelő szakképzett orvosai és ápolói ingyenes, kórházi
bent fekvést kiváltó, infúziós terápiás szakirányú szolgáltatást nyújtanak, amely szolgáltatás szakorvosi beutalóval vehető igénybe rövid várakozási idővel. A szolgáltatást
mindezidáig 4 108 fő vette igénybe.
További szolgáltatásként működik intézményünkben az otthoni szakápolás, amelynek keretében a szakrendelő klinikai oktatáson is részt vett szakképzett ápolói és
gyógytornászai ingyenes szakirányú szolgáltatást nyújtanak a lakosok otthonaiban. A
működés megkezdése óta összesen 2 301
vizitet láttunk el az Önök otthonaiban.
2012. május hónapban az intézmény
saját erőből úgynevezett perimétert vásárolt.
Ez az eszköz a szemészeti szűrővizsgálatok
során használatos, fontos vizsgálóeszköze
a glaucoma (zöldhályog) szűrésnek. Az eszköz beszerzésével lehetősége nyílt a jánoshalmi lakosoknak ezt a szolgáltatást is ingyenesen igénybe venni. 40 éves kor fölött ez a
vizsgálat javasolt.
A Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi
Központ vezetőinek és munkavállalóinak
érdeke egy betegközpontú, hatásos és hatékony, magas szakmai színvonalú, korszerű eljárásokon alapuló, a mindenkori jogszabályi, egészségügyi követelményeknek,
hatósági elvárásoknak megfelelő egészségügyi szolgáltatás nyújtása. Ennek érdekében bevezetésre került az intézményben

2011. október hónapban a TIOP-2.1.2-07/12008-0003 azonosítószámú pályázatban
vállalt ISO/IEC 27001:2005 Informatika,
Biztonságtechnika, Az információbiztonság irányítási rendszerek mellett az ISO
9001:2008 Minőségirányítási rendszer, és
a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES), amelyek felülvizsgálata a tanúsító szervezet részéről (SGS Hungária Kft.)
a 2012. évben is megtörtént.
2012. június hónapban a Sri Chimnoy
Alapítvány, Sri Chimnoy festőművész festményeiből készült reprodukciókat adományozott intézményünk részére, amelyek
szebbé varázsolták mind a várók, mind a
rendelők falait.
2012. szeptember hónapban az intézmény 27 169 964 Ft, 100 %-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatást nyert a szakdolgozók továbbképzésére. A pályázat keretében megvalósuló képzések hozzájárulnak a Kft-ben végzett
szakdolgozói munka színvonalának növeléséhez és ezáltal az ellátás minőségének
javulásához.
A 2012. november hónapban megrendezésre kerülő városi egészséghét programjának megszervezésében is közreműködött az intézmény. Ennek keretében a lakosok az egészséghét első napján színvonalas
előadásokat hallhattak a gasztroenterológia
betegségekről és megelőzésükről Prof. dr.
Pap Ákos, az Országos Onkológiai Intézet Invazív Gasztroenterológia Onkológia
osztályvezetőjétől és asszisztensétől, Burai
Máriától. A második napon az idegrendszeri
betegségekről hallhattunk érdekes és figyelemfelkeltő előadásokat. Dr. Jakab Katalin,
a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Neurológiai Klinika Neuro-Rahabilitációs osztály osztályvezető főorvosa korunk egyik fenyegető és
súlyos idegrendszeri megbetegedéséről, az
agyi ér katasztrófa (stroke) felismeréséről
és a korai felismerés jelentőségéről tartott
előadást. Dr. Jerémiás Attila, a Bajai Szent
Rókus Kórház Neurológiai Osztály adjunktusa és szakrendelőnk neurológus szakorvosa
a szinte mindenkit érintő fejfájásról beszélt.
Dr. Rajda Cecília, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Neurológiai Klinika egyetemi adjunktu-

sa a ritka, de riasztó tünetekkel járó epilepszia és szklerózis multilpex nevű betegségek
felismerését és kezelési lehetőségeit mutatta
be. A pénteki napon szakrendelőnk belgyógyász szakorvosa, dr. Király Ibolya és lelkes
segítőtársai, Faragóné Hován Éva dietetikus
és Bátyai Gáborné gyógytestnevelő mutatták
be korunk népbetegségét, a cukorbetegséget illetve azt, hogy mit tehetünk a megelőzés érdekében. Beszámoltak még a nagysikerű, nyári diabetes-életmódtábor sikereiről is.
A rendelő működésének javítása továbbra is elsődleges célja a Kft-nek. Lakossági
visszajelzésekből tudjuk, hogy észrevételek
vannak a rendelési időpontokat illetően (sok
rendelés csak délután zajlik). Ennek oka a
mindannyiunk által ismert humán erőforrás
krízis, magyarul az orvoshiány az egészségügyben. A rendelőben Bajáról, Kiskunhalasról, Kecskemétről, Szegedről érkeznek a
szakorvosok. Megtörténik, hogy sürgős vagy
elhúzódó beavatkozások miatt nem tudnak időben megérkezni, ez az oka annak,
hogy esetleg később kezdődnek rendelések. Ennek kapcsán kérjük a lakosság türelmét és vegyük figyelembe azt, hogy ezek az
orvosok nagy gyakorlattal rendelkező, klinikai, kórházi munkát végző szakemberek.
Az Önök véleménye továbbra is fontos intézményünk számára, ezért kérjük,
hogy bármilyen észrevétel, javaslat merül
fel Önökben az ellátással kapcsolatban, juttassák el nekünk. Továbbra is igyekszünk
az ellátás javítása érdekében a szükséges
intézkedések megtételére.
A betegek elégedettsége mellett intézetünk számára a legfontosabb érték az Önök
egészségi állapotának javítása és a betegségek megelőzése. Tapasztalataink azt mutatják, hogy a szűrővizsgálatok során egyre
több eddig fel nem ismert betegség diagnosztizálására került sor. Ezért figyelmükbe
ajánljuk beutaló nélkül igénybe vehető szakrendeléseinket (sebészet, traumatológia, fülorr gégészet, bőrgyógyászat, szemészet,
nőgyógyászat, urológia, pszichiátria).
Bármilyen kérdésük, véleményük van
az intézetben folyó ellátással kapcsolatban, jelezzék a 77/502-950, 77/502-960as telefonszámokon, valamint a rendelo@
jhrendelo.hu e-mail címen.

11. oldal

Az olajcímkéket érdemes alaposan szemügyre venni. Sokszor nemcsak a kötelező információk, hanem egyéb adatok (pl. E-vitamin-,
omega-3, egyszeresen, illetve többszörösen
telítetlen zsírsavtartalom, stb.) is leolvashatók
róluk.
A növényi olajokban az energiát adó tápanyagaink - vagyis a fehérje, a zsír, a szénhidrát - közül csak zsír található. Ennek ellenére az
olajok csomagolásán az előírásoknak megfelelően az energia-, és zsírtartalom mellett kötelezően feltüntetendő a fehérje-, és szénhidráttartalom is. Amennyiben a vitaminok, vagy ásványi
anyagok mennyisége is látható az élelmiszercímkén, akkor a szabályzások értelmében azt is
rá kell vezetni, hogy mindez a napi javasolt beviteli érték (Recommended Dietary Allowance,
RDA) hány százaléka.
A termék megnevezésében az olaj alapanyagát fel kell tüntetni, valamint az olaj előállítására utaló csoportnevet is.( pl. Napraforgó, repce,
kukoricca stb). Az étolajok között - az alkalma-

Egészségünkről
fiziotherapeuta szemmel
„Nincs gyógyíthatatlan betegség,
csak gyógyíthatatlan beteg!”
Első rovatunkban egészségünk testi-lelki-szellemi összetevőinek alapjairól
írtam. Ami fontos: szervezetünket kerek egésznek kell felfogni. Nem egy élettelen gépezetről van szó, amit szétszedhetünk, és részenként bütykölgethetünk. Minden egyes szervünk és szervrendszerünk szoros kapcsolatban van
egymással, és ha az egyikben probléma lép fel, kihat az egész lényünkre.
Egy testi probléma kivetülhet lelki-szellemi szinten, egy lelki probléma kivetülhet testi-szellemi szinten, és egy szellemi probléma is kivetülhet testi-lelki szinten. (Természetesen a 3 szintet ekkor sem szabad szorosan különválasztani, hiszen, ami jó a testnek, az jó a léleknek is, és ez mind a 3 szintre igaz oda-vissza.)
Nem a probléma, ill. a betegség terhes jelenlétéről van szó, hiszen az élet
állandó kihívásokat és megoldandó feladatokat állít elénk. A lényeg: megoldjuk a problémát, vagy csak a tünetet kezeljük? Mivel egészségünknek
három összetevője van, ezért betegség esetén is három fő okról beszélhetünk: testi-, lelki-, és szellemi okról. Ha szeretnénk a betegséget megoldani,
akkor nincs más választásunk, mint az okot kezelni. Másképp nincs gyógyulás, csak tüneti terápia!
Egészségünket lehet egy jégheggyel is szemléltetni. A jéghegy csúcsa ami kilátszik a vízből - csupán a jéghegy tömegének 10 %-a. Betegség esetén is amit látunk, az csak a tünet, a probléma valójában nagyobb horderejű.
Ha csak a tünetre koncentrálunk, a probléma nem fog megoldódni.

A d i et et i ku s
t a n ác sa i
Olaj megnevezések

A természetgyógyászat felfogása szerint „Nincs gyógyíthatatlan betegség,
csak gyógyíthatatlan beteg.” Ez persze nem jelenti, hogy örökké élhetünk –
hiszen genetikailag 120 évre vagyunk „tervezve” -, csupán annyit, hogy ami
elromlik az megjavítható. Egy dolog biztos megkülönbözteti az élőt az élettelentől: az önregeneráló képessége. Egy rozsdás kerítés sosem fogja saját
magát újrafesteni, egy összedőlt ház nem fogja saját magát felépíteni, de egy
élő szervezet képes önmaga regenerálására – szó szerint újraképzésére.
Egy mamutfenyő sejtjei 30 nap leforgása alatt teljesen kicserélődnek, egy
elefántnak élete során 6-7 alkalommal cserélődik újra a fogazata. Ha kint
hagyunk néhány napra egy virágot a tűző napon, az kiszárad, de ha megöntözzük, erőre kap, és újra kizöldülhet. Saját szervezetünk is ugyanilyen
módon képes regenerálni önmagát, hiszen testünk is sejtekből áll, amik folyamatosan osztódnak. Néhány év alatt összes sejtünk kicserélődik. (7 év alatt
egy teljesen új testet tudhatunk magunkénak! Kérdés csak az, egészségesebb, vagy betegebb testet?)
Megpróbálom röviden leírni, hogyan is történnek sejtszinten a romboló és építő munkák, amiknek kimenetele csak rajtunk múlik. Nem az orvoson, nem a természetgyógyászon, nem a csontkovácson, stb. csakis rajtunk. (Természetesen egy betegség észlelésénél mindig érdemes szakembert felkeresnünk!)
Képzeljünk el egy atomot, aminek van egy atommagja (proton + neutron) és egy elektronfelhője, ami mozgó elektronokból áll. Ha az atom oxidálódik – tehát roncsolódik – veszít elektronjai számából. Ahogy az elektronfelhő képes oxidálódni, úgy képes redukálódni is (visszakapni elveszített elektronját). Az elektronfelhőt úgy kell elképzelnünk, mint saját auránkat, vagy Földünk ózonpajzsát. Folyamatos mozgásban van, és magában hordozza a változás lehetőségét.
Most képzeljünk el egy sejtet, amelyet milliárdnyi atom alkot. Minden
egyes atom szorosan részt vesz a sejtfolyamatokban, amik a sejtmagban
lévő információk szerint zajlanak. A sejt lételeme az osztódás. Folyamatosan
azon dolgozik, hogy újabb és újabb sejtet hozzon létre saját alkotóelemeiből.
Így viselkedik minden egyes sejtünk: májsejtek, csontsejtek, idegsejtek, stb.
(Egyetlen kivétel van: a szívizomsejt! A szívizomsejtek nem osztódnak, többek között ezért sem létezik a szív RÁKOS megbetegedése. Hiszen a RÁK
a sejtreprodukció feletti kontroll felborulásával kezdődik. Ha nincs sejtreprodukció, nincs RÁK!)
Ha a szívizomsejtek kivételével minden egyes sejtünk osztódik, nagy

zott előállítási technológia alapján - megkülönböztetünk szűz étolajat, hidegen sajtolt étolajat és finomított étolajat.
A szűz, valamint a hidegen sajtolt étolajok készítése során nem adható adalékanyag
az olajokhoz. A hőkezelés a szűz étolajok esetében engedélyezett, a hidegen sajtolt étolajoknál viszont nem.
Az olívaolajok között - a szabad zsírsavak részaránya alapján - találhatunk extraszűz
(savasság 1%), szűz (savasság legfeljebb 2%),
és szűz lampant (savasság 2-3,3%) olajokat.
Többféle alapanyagból készült, kevert étolajok
esetén a növényi étolaj, vagy étolaj megnevezést kell a címkén szerepeltetni.
A szűz és a hidegen sajtolt olajok salátakészítéshez és tésztaételek ízesítésére a legideálisabbak. .A finomított étolaj ajánlható főzéshez és sütéshez.
Faragóné Hován Éva
dietetikus

figyelmet kell fordítanunk arra, hogy sejtjeink olyan körülmények között
végezzék saját belső folyamataikat és reprodukálásukat, hogy egy újabb
egészséges sejtet tudjanak létrehozni, ne pedig egy degenerált sejtet. Minden egyes betegség sejtszinten zajlik. Ha megfelelő körülményeket biztosítunk sejtjeink számára, az azokban lévő folyamatok rendben fognak zajlani,
és egészséges sejteket fognak reprodukálni.
Mindegyikünknek van Achilles-sarka. Valami genetikailag kódolt hibát
magunkban hordozunk, ami megnöveli egy adott betegség előfordulásának gyakoriságát. És mivel egyre nagyobb hatékonysággal tudjuk az emberiséget életben tartani a genetikai defektusok ellenére, így ezek a defektusok csak halmozódnak. Édesanyám óvónőként dolgozik, és ő mondta, hogy
20 évvel ezelőtt egy csoportban volt néhány „problémás” gyerek. Ma viszont
egy csoportban csak néhány olyan van, aki nem „problémás”. Mi történt
nálunk 20 év alatt, ami ennyire meglátszik már a gyerekeken is? Ennek kifejtése több könyvnyi anyagot emésztene fel, de a lényeg, hogy a felelősség a
miénk, másra nem háríthatjuk át.
Nem kell sejtbiológusnak lenni ahhoz, hogy tudjuk, mire van szüksége
szervezetünknek. Az egészséges élethez szükséges információkat egy tanév alatt heti egy óraszámmal tökéletesen meg lehetne tanítani gyermekeknek; felnőtteknek is elég lenne elolvasni néhány témával foglalkozó megbízható könyvet. Mai világunkban nem kis feladatot jelent egészséges környezetet teremteni. Mégis sokan ennek ellenére nap, mint nap mérgezik magukat különböző élvezeti szerekkel és helytelen életmóddal. Nem volt az emberiség történetében olyan korszak, amikor ennyire hangsúlyt kapott volna az
egészséges életmód. Többek között azért van ez így, mert ijesztő méreteket ölt a betegségek gyakorisága. És hiába a rengeteg gyógyszer, kezelés,
műtét, terápia, vitamin, alapítványok, a betegek és betegségek száma rohamosan növekszik. Száz évvel ezelőtt szinte ismeretlen volt az allergia fogalma, ma négy emberből három allergiás valamire.
Gyógyulásunkhoz hinnünk kell abban, hogyha megfelelően támogatjuk
szervezetünket és sejtjeink mindennapi munkálatait, akkor azok ép, egészséges sejteket fognak reprodukálni. (Bélflóránk 3 naponta képződik újra, egy
év alatt 120-szor, 50 év alatt 6000-szer! Képzeljük el, ha valaki ésszerűtlenül
táplálkozik, a 6000. sejtreprodukálásnál milyen mértékű degeneratív elváltozások mennek végbe a sejtekben és ezáltal az egész bélrendszerben.
Immunrendszerünk 80 %-a az emésztőtraktus körül helyezkedik el – valójában ez a nyirokrendszer - , így hát támogatnunk kell minden eszközzel, hogy
megőrizzük fiziológiás állapotát.)
Következő számunkban a mozgás gyógyító hatásáról és a csontkovácsolásról fogok írni.
Minden Kedves Olvasónknak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Boldog Új Esztendőt Kívánok!
Kelemen Tamás – Gyógytornász, masszőr
ktamas@jhrendelo.hu
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Mikulás emlék
Itt a december, s vele együtt, a gyerekek
nagy örömére, ismét eljött a Mikulás is. Immár
több mint húsz éve annak, hogy városunk
óvodáiban és iskoláiban mikuláskodom. Mindegy volt, hogy Miklós püspöknek, Mikulásnak
vagy Télapónak neveztek, ha hívtak és volt rá
időm, mindig szívesen mentem e nemes feladatot ellátni. Mindenért kárpótolt a kisgyermekek csillogó tekintete, amikor az ajándékcsomagokat bontogatták. Most mikuláskodom
legkedvesebb emlékét szeretném megosztani
a Tisztelt Olvasóval. Hosszú évekkel ezelőtt
az általános iskola egyik alsótagozatos osztályában voltam Mikulás. A gyerekek szép
műsort adtak a tiszteletemre. Az előadás
végén kiosztottam az ajándékcsomagokat,
a gyerekek pedig átadták nekem a rajzaikat,
amelyek többnyire a Télapót ábrázolták szánkóval és szarvasokkal a nagy hóesésben.
Utolsónak egy kissé félénk kislány járult elém.
A kislány kezében két rajz is volt. Az egyik rajz
egy nagy rácsos házat ábrázolt, a rács mögött
egy ember nézett ki az ablakon. A másik rajz
még furcsább volt. Ezen a rajzon a Télapó
egy autót vezetett és mellette ült egy ember,
aki integetett. A legfurcsább az volt, hogy ezen
esemény nem hóesésben történik, mintahogy
az decemberben már szokás, hanem szikrázó
napsütésben. Akkor még nem tudtam, hogy
ennek később lesz, majd igazán nagy jelentősége. A kislány mielőtt átadta volna a rajzokat, a következő kérdést intézte hozzám:
Mikor hozod haza az édesapámat? E különös kérdésre, a meglepetéstől, percekig nem
tudtam válaszolni. Összeszedtem magam és
megkérdeztem tőle: Ki mondta azt neked,
hogy nekem kell hazahoznom az édesapádat? Hát az édesanyám mondta azt, hogy

Az

apádat hazahozza majd a Mikulás- felelte kissé megszeppenve. Hol van most a Te édesapád?- kérdeztem tőle. Ebben a nagyrácsos
házban van bezárva- felelte és átadta nekem
azt a rajzot, amely egy rácsos házat ábrázolt. Itt megtalálod- mondta, a másik rajzot
csak akkor fogod megkapni tőlem, ha majd
hazahozod az édesapámat. Meglehetősen
furcsa feladat volt ez egy Mikulásnak a kislány azonban, olyan szépen kérlelt, hogy nem
tudtam nemet mondani és meggondolatlanul megígértem neki, hogy a következő Mikulásra hazahozom az édesapját. A tanító nénitől megtudtam, hogy a kislány édesapja börtönben van és várhatóan jövő év decemberében fog szabadulni. Az ígéretem teljesíthetőnek tünt, különösen azután, hogy felvettem
a kapcsolatot a kislány családjával és a börtönben levő apát is értesítettük arról, hogy ne

lepődjön meg, ha szabaduláskor a vasútállomáson egy autós mikulás fogja várni. Telt az
idő, nagyon meleg nyár volt abban az évben.
Paprikakapálás közben a nagy melegtől napszúrást kaptam, ettől azután szinte vacogtam,
negyvenfokos hőségben is. Ekkor jött az értesítés, hogy az apa, jó magaviselete miatt, már
júliusban hazajöhet. Nem volt mit tenni, a kislánynak tett ígéretet teljesíteni kellett. Felöltöztem mikulásruhámba és az autóban ülve
vártam a vasútállomáson a szabaduló apát.
Az apa bár be volt avatva a tervbe, nehezen
akart beszállni a kocsiba, erre megvolt az oka
is, hisz nem mindennapi látvány volt júliusban
egy kocsiban ülő, vacogó Mikulás. Végül még
is beült mellém. Nagy bohóc maga, de azért
az Isten áldja meg- mondta. Az apát hazavittem a városszéli utcában lakó családjához.
Már a fél utca gyereke kinnt volt, mert a kislány mindenkinek eldicsekedte, hogy a Mikulás hozza haza az édesapját. Öröm volt látni,
ahogy a kislány rohant apja karjaiba. A család boldogságát nehéz lenne leírni. A kislány
miután kibontakozott apja karjai közül, átadta
nekem azt a rajzot, amelyen a Mikulás hozza
haza édesapját autóval, szikrázó napsütésben. A sors legnagyobb rendező, hiszen a rajzon a napocska a nyarat idézte fel, most pedig
valóban nyár volt. Csendben elbúcsúztam az
ünneplő családtól és siettem haza. Egy kis
figyelmességgel nagy örömöt sikerült okoznom egy kisgyereknek. Ebben az utcában,
még évekkel később is mesélték a gyerekek,
hogy náluk nyáron is járt a Mikulás. Hát így
voltam én egyszer „nyári” Mikulás is.
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog
új évet kívánok mindenkinek.
Fajszi Ferenc

OTThon- ban

is tart a
karácsonyi vásár!

BOR

Mindenkit szeretettel
várunk!

6440 Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 58.
szám alatt,
a TÜZÉP-pel szemben

A MINDENNAPOKRA!

Sajtóközlemény

Légy egészséges, hogy sokáig élj”
TÁMOP - 6.1.2/LHH/11-A-2012-0018

A pályázat keretében a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola, „az egészségtudatos életmód kialakításának és az egészségre nevelés” jegyében, 2012 szeptemberétől
kezdve havonta szervez különböző előadásokat.
NOVEMBER-ben történt:
November 14. került megrendezésre a „Stressz a korunk népbetegsége” című előadásra.
November 17-én pedig „Wellnes – Életérzés” programunk került
megszervezésre. Nagy sikerű testi, lelki felüdülésben volt része
mindazoknak, akik ellátogattak a Wellness Csúcs Napra és részt vettek a programokon.
Az Imre Zoltán Művelődési Központ átváltozott egy nagy tornateremmé, ahol diákok és felnőttek gerinctornáztak zenére, megtanulták a cha- cha- cha alaplépéseit, és önfeledten Zumbáztak. Megtudták, mi a kineziológia, valamint meghallgathatták az országos hírű

gyakorlati órát végig mozogták, tesztlapot tölthettek ki. Ők tombolasorsoláson vettek részt, melyre az ajándékokat zömében a kiállítók ajánlották fel. A nap folyamán a Royal- Sütőipari Kft. finom süteményeiből kóstolhatott mindenki, melyet ezúton is nagyon szépen
köszönjük Tomasits Ferencnének.
A „ Mens sana in corpore sano” , az „ Ép testben ép lélek” szlogenünket Benkő Zsolt úr kicsit megváltoztatta. Szerinte, ha ép a
lélek, az magával vonzza az ép testet. Tehát szerinte „ Ép lélekben ép test. „
DECEMBERI programjaink:
December 14.-én 13 órakor az Imre Zoltán Művelődési Központban kerül megrendezésre a az egészséges táplálkozással kapcsolatos előadás, amely keretén belül az érdeklődők hallhatnak az egészséges táplálkozás jelentőségéről, a táplálkozási problémákról és sok
más, a témához kapcsolódó ismeretről.
2012. december 14.-én de. 8 órakor kezdődik az első Luca Kupa lány kézilabda és fiú labdarúgó torna a jánoshalmi Dr. Fenyvesi Máté Sportcsarnokban.
A résztvevő csapatok: Tompa, Kunfehértó és a rendező Hunyadi J.
Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
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FELHÍVÁS MEZŐGAZDASÁGI
TERMELŐKNEK!
A növényvédő szerek használata veszélyes tevékenység, emiatt felhasználásukat
szigorú előírások szabályozzák. Az alábbiakban összefoglalva, a termelőkre vonatkozó legfontosabb növényvédelmi előírások találhatók.
2009. január 1-jétől, fokozatosan és
folyamatosan, Magyarországon is bevezették a kölcsönös megfeleltetés teljes rendszerét, mint a közvetlen támogatások ellenőrzési rendszerét.
Az ellenőrzés során az ellenőrök azt
vizsgálják, hogy a támogatott termelők
a már huzamosabb ideje meglévő, rájuk
vonatkozó, hatályos jogszabályokat, a gazdálkodásuk során betartják-e. Az MVH jelöli ki az ellenőrzöttek körét ( egy részét teljesen véletlenszerűen, tehát bárki bekerülhet
az ellenőrzésre kijelöltek közé ), azok közül,
akik a területeik után bármilyen támogatásban részesülnek.
2011- től, a helyszínen ellenőrizendő jogszabályok köre tovább bővült, a növényvédelmi jogszabályok betartásának ellenőrzésével ( JFGK 9 ) is, amely mezőgazdasági
termelést folytató termelők közül gyakorlatilag mindenkit érinthet, aki növényvédő szert
használ gazdálkodása során.
A termelőkre vonatkozó legfontosabb
előírásokat a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet
részletesen tartalmazza.
A legfontosabb betartandó követelmények
Növényvédő szer felhasználásához
szükséges végzettség/ Az I. és II. forgalmi
kategóriában sorolt növényvédő szereket
hatósági engedély birtokában lehet vásárolni, illetve felhasználni. A III. forgalmi kategóriába sorolt növényvédő szer vásárlása és
saját célú felhasználása szakképesítéshez,
engedélyhez nem kötött. Aki szolgáltatásként végezteti a növényvédelmét, azt megfelelő dokumentumokkal igazolni kell!
Engedélyezett növényvédő szer felhasználása/ Kizárólag Magyarországon hatályos felhasználási, kísérleti, eseti vagy párhuzamos behozatali engedéllyel rendelkező növényvédő szer használható fel.
Növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások/ A növényvédő szer címkéje, illetve használati utasítása tartalmazza
azokat a legfontosabb szabályokat, korlátozásokat, amelyeket a gazdálkodóknak a
növényvédő szer kijuttatása során be kell
tartani.
Permetezési napló vezetése/ Az értékesítési célra szánt növény, növényi ter-

mék előállítása, raktározása és feldolgozása során végzett növényvédő szeres kezelésekről permetezési naplót kell vezetni,
amelyet az utolsó bejegyzést követő 3 évig
meg kell őrizni.
Nyilvántartás a növényvédő szerekről/
Növényvédő szerek raktárkészletéről forgalmi kategóriájának megfelelő nyilvántartást kell vezetni.
Növényvédő szerek tárolása/ A növényvédő szereket elkülönített raktárban vagy
szekrényben kell tárolni, amelyeket jól látható felirattal és előírt jelölésekkel kell
ellátni.
Ahol a helyszíni ellenőrzés hiányosságot talál, ott a hiányosság jellegétől és
súlyosságától függően, az érintett területek esetében csökkentik a tárgyévi kifizetés összegét.
A vásárlási engedélyhez ( zöld könyv )
kapcsolódó legfontosabb tudnivalók:
Birtokosa II., III. kategóriájú növényvédő szert szabadon, I. kategóriájút, növényvédelmi szakmérnök által kiállított vénnyel
vásárolhat, a növényvédő szereket önmaga, illetve közvetlen családtagjai számára
kijuttathatja, illetve alkalmazottként növényvédelmi munkakörben dolgozhat, de az
engedély önállóan nem jogosítja fel birtokosát, hogy más számára szolgáltasson (
permetezzen ).
Az engedély érvényessége, a kiállítástól számított 5 év, ami letelte után az engedély érvényét veszti, tehát meg kell újítani,
8 órás továbbképzés keretében, ami nem
vizsgaköteles.
Azok számára, akik az engedéllyel nem
rendelkeznek, az engedély megszerzéséhez 80 órás növényvédelmi alaptanfolyamon kell részt venniük, ami vizsgaköteles.
A képzés – az érintett termelők elfoglaltsága miatt - csak a téli időszakban lehetséges, az év többi részében új engedély megszerzésére általában már nincs lehetőség,
Tájékoztatom mindazokat, akiknek nincs
engedélyük, de szükségük van rá, illetve lejárt az engedélyük és hosszabbítani
kívánják, hogy Jánoshalmán, 2013. január végén, a hagyományos téli gazdaesték
keretén belül, növényvédelmi (továbbképzés) képzés indul. Felhívom a figyelmet,
hogy a tanfolyamokat csak elegendő jelentkező esetén lehet megszervezni. Aki érdeklődik a képzések után a 20/539-7537 telefonszámon bővebb tájékoztatást kaphat.
Balogh László
növényvédelmi felügyelő
BKM KH NTI

A kis jövevény!
Egy kis magzat készülődik erre a világra
Szűknek érzi már a helyet anyja pocakjában
Kis öklével feszegeti, lábbal tágítgatja,
Mint a rab a börtönében, dörömböl is néha.
Édesanyja csitítgatja, simogatja kézzel,
Édesapja becézgeti, beszél hozzá szépen.
Nyugodjál meg pici ember, vigyázunk Rád ketten,
Alig várjuk, hogy megszüless, rád várunk már régen.
Ideki mi sokan vagyunk, akik Téged várunk;
Anya, apa, nagyszüleid és a rokonságunk!
Jó angyalkát küldjön az ég, kérjük a Teremtőt!
Szeretetben, békességben felneveljük majd őt!
2012.10.12.
Gné

Maruzsa Gábor és Szente Barbara kisﬁa megszületett 2012.11.17-én Angliában!
Megszülettem, jól vagyok, hallottam, hogy vártatok, Angliában születtem, de
magyar az én vérem!
Zsombor

Zöldért Gazdabolt

Akciós növényvédőszer ajánlata!

jánoshalmi gyógyszerész úr, Dr. Benkő Zsolt saját találmányáról, az
Avemin C-ről tartott előadását. A készítmény nagyon magas szelén
tartalma miatt, kísérletekkel bizonyítottan, nagyban segíti az immunbetegeket és a daganatos megbetegedésben szenvedőket.
A fiúk és vállalkozó szellemű lányok szkanderoztak, valamint megismerkedtek a testépítés alapszabályaival.
A 15 kiállító érdekes újdonságokat hozott. A nap végén, akik a 3
Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium Szakközépiskola
6440 Jánoshalma, Béke tér 11.

Vondozen Plusz 25 kg.
Vondozen DG 10 Kg-os
Euroken 25 kg-os
Microthiol Special 25 kg-os
Mildicut

Tebusha
Agria Difenokonazol (Score analog)
Glyfosat

Növényvédőszerek, műtrágyák, vetőmagok, lombtrágyák
széles választékban

Nyitva tartás: Kedd – Péntek 0700 – 1600, Szombat 0730 – 1100
Vasárnap és hétfő szünnap

Megszokott helyen várjuk Kedves Vásárlóinkat!
Mennyiségtől függően további kedvezmények
Érdeklődni Jánoshalma Szeszfőzde u. 2.
Telefon: 06-20/278-06-86 vagy 06-20/556-43-56
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H-6440 Jánoshalma, Bajai u. 66.
Tel.: 77/401-344, 30/535-5014
internet: www.janoshalma.hu
varosgazda@t-online.hu

Minden dolgozójának,
és üzleti partnerének
Boldog Karácsonyt és
Eredményes
Új Évet
kíván az
AGROBISNIS KFT
vezetése
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Ügyfélszolgálat nyitva tartása:
hétfő, szerda, péntek 830-1200,
kedd, csütörtök 1330-1630.
TÁJÉKOZTATJUK FOGYASZTÓINK AT A Z ALÁBBIAKRÓL:
• Vízóra állás bejelentése az alábbiak szerint lehetséges:
o Telefonon: 77/401-344 (üzenetrögzítőre is a nap 24 órájában)
o A fenti e-mail címre.
o Személyesen az ügyfélszolgálati irodában
• 2013.01.01-től új szolgáltató lesz a Városgazda Kft helyett. Ezzel eleget tesz a város a jogszabályi
előírásoknak. Az új szolgáltató bemutatkozó levele ebben az újságban olvasható. Az elkövetkező évi
változásokról a soron következő vízdíjszámlák melletti hírlevélben tájékoztatjuk fogyasztóinkat.
• Kérjük meglévő tartozásaikat egyenlítsék ki, mert az év végével az összes tartozást végrehajtásra
adjuk át.
• Jön a téli hideg idő. Kérjük fagymentesítsen!

Minden fogyasztónknak köszönjük az eddigi együttműködést

GÉPI FÖLDMUNKAVÉGZÉS!

JCB kotró-rakodóval vállalunk: árokásást, rakodást, egyéb földmunkavégzést.
Érdeklődni: 06-30-535-50-14

A Gála Étterem

S Z Á LL ÁS H E LY É S TE R E M B É R LE T !

ünnepi ajánlata:
Kedves Vendégeink! Karácsonyi és szilveszteri ünnepi
ételeik elkészítésében szívesen segítünk , ezért konyhánk

Jánoshalmán a volt diákotthon épületében rendezvényekre helységek – igény
szerint konyhahasználattal is - kiadók. Ugyanitt szálláslehetőséget is biztosítunk
előzetes időpont egyeztetéssel Érdeklődni: 06-30-904-49-41

SZILVESZTERI FOCIKUPA A SPORTCSARNOKBAN! MINDENKIT VÁRUNK!
ÉRDEKLŐDNI ÉS NEVEZNI A HELYSZÍNEN.

december 24-én, hétfőre és
december 31-én, hétfőre is

SZIPPANTÁS BEJELENTÉSE KIZÁRÓLAG A SZENNY VÍZTISZTÍTÓ
TELEPEN 77/402- 493 -as telefonon 06 -16 -ig

várja megrendeléseiket!
Boldog, békés karácsonyt és új esztendőt kívánunk!
Gála étterem vezetője és dolgozói!

EzermesteR 21
- vasáru, szerszám,
szerelvény
- barkács árú,
- kerti gép, kisgép
autó-, traktor-,
kerékpár alkatrész

NINCS IDEJE FŐZNI?

SZERETNE OTTHONÁBAN MINDEN NAP HÁZIAS,
VÁLTOZATOS, EGÉSZSÉGES EBÉDET FOGYASZTANI?
ÖNNEK A DIÁKÉLELMEZÉSI KONYHA A MEGOLDÁS!

ADÁS-VÉTELKÖLCSÖNZÉS

Jánoshalma Bajai u.4 4
(volt Kistüzér)

+36703196808

AZ ÉV MINDEN NAPJÁN (HÉTVÉGÉN ÉS ÜNNEPNAPOKON
IS), ÉTELHORDÓBAN, KEDVEZŐ ÁRON VÁLLALJUK
EBÉDJE HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSÁT.
A SZOLGÁLTATÁS BÁRKI SZÁMÁRA MEGRENDELHETŐ
AZ ALÁBBI CÍMEN: DIÁ K É LE LM E Z ÉSI
KON Y H A ,
JÁNOSHALMA, BERNÁTH Z. U. 3. (PIAC MELLETT),

TELEFONSZÁM: 77/ 401-357

2012.
december 19-én lesz
Or szágos
Kirakodó Vásár

LEGYEN ÖN IS JÓLLAKOTT ÜGYFELÜNK!

Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Iroda
nyitvatartási ideje:
nap

A Csényi és Társa Te met ke zé si Kft. a gyá szoló csa lá dok meg-bízá sá ból 2012. november hónapjában a követ ke ző elhunytak
kegyeleti üg yintézését segítette, illetve temette el:
Doszpod Istvánné
sz: Daróczi Anna
Szűcs Lajosné
sz: Tóth Mária
Horváth József
Gyetvai József
Szentirmai
Dóra Zsuzsanna
Szili Imre
Kormonik Istvánné
sz: Rasztik Gizella
Rasztik Ferenc
Ujhegyi János
Kisa Józsefné
sz: Seres Julianna

élt: 82 évet
élt: 84 évet
élt: 61 évet
élt: 61 évet
élt: 38 évet
élt: 84 évet
élt: 63 évet
élt: 52 évet
élt: 68 évet
élt: 87 évet

Tokodi Gyuláné
sz: Laczi Erzsébet
Bozár Gábor
Körmöczi Lajos
Harangozó Pál
Lehőcz Jánosné
sz: Erdei Rozália
Tóth István Ferenc
Pusenszki Jánosné
sz: Kovács Julianna
Gavlik Ferencné
sz: Király Margit
Vida Józsefné
sz: Nemes Julianna

élt: 54 évet
élt: 64 évet
élt: 68 évet
élt: 60 évet
élt: 91 évet
élt: 86 évet
élt: 80 évet
élt: 58 évet
élt: 84 évet

hétfő:
kedd:
szerda:
csütörtök:
péntek:

délelőtt

délután

8:30 - 12:00 13:00 - 16:00
–––
8:30 - 13:00
8:30 - 12:00 13:00 - 16:00
8:30 - 13:00
–––
8:30 - 12:00
–––

Az ügyfélszolgálati iroda telefonszáma:
06-77/501-001 (112-es mellék)

Víz, gáz és
központi fűtés
szerelés
Gázkazánok,
gáztűzhelyek,
gázbojlerek
JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA
új gázkészülékek
beüzemelése:

Adj, Uram, örök nyu go dal mat ne kik!

KISS ATTILA

A gyá szo ló csa lá dok ne vé ben a Csényi és Társa Kft. kö szö ne tet
mond mindazok nak, akik az el hunyt sze mé lyek gyász szer tar tá sán,
te me té sén meg je len tek, sír juk ra vi rá got, ko szo rút he lyez tek,
s ez zel a gyá szo ló csa lá dok fáj dal mát eny hí te ni igye kez tek.
Dr Csény i Attila cég vezető

Cím: Jánoshalma,
Bem J. u. 114.
Tel.:06-20-32 39 906

gázszerelő mester

Temetkezési vállalkozás
Vállalkozásunk a hozzánk forduló temettetők megbízásából
2012. november hónapban a következő
elhunytak temetésén működött közre:
Elek Margit (1940)
Rácz Benedek (1951)
Majoros Péter (1959)
Szántó Sándor (1948)
Szmolenszki Etelka (1929)
Garami Máténé sz Hugyi Magdolna (1942)
Fodor Béláné sz. Zsemberi Irén Julianna (1934)
„Ne emlékezz rám búsan,
Testvér rokon barát…
Add meg a könnyet,
Élj és szeress tovább.„

Nagy Zsolt ügyvezető

Emil Isac

14. oldal

HUNYADI NÉPE

A félelem karácsonya
1942.december hava

Sztaronyikolskoje, a Donhoz közel fekvő orosz falu.
A 8-10 km hosszú, kelet-nyugati irányban húzódó település nyugati
részén vagyunk elszállásolva, ott ahol a sűrűbben épült polgárias külsejű házak a falu központját alkotják. Itt árválkodik a kívül-belül elhanyagolt hagymakupolás orosz templom rendeltetését már régen elfeledve, martalékául az eszmék változásának és a háború célkitűzéseinek. Jelenleg német raktár.
A 3/T. zászlóalj katonáinak sorában orosz faházakban meghúzódva
várják sorsukat. Valamilyen első vonalbeli alakulat leváltását kell majd
megoldanunk, egyenlőre azonban ismerkedünk az orosz téllel, próbálunk testileg- lelkileg felkészülni a ránk váró feladatokra. Erre pedig
nagy szükségünk van.
Még félórája, hogy szállásomra jöttem a kinti embertelen hóviharból. Ilyen hó zuhataggal párosult, orkánszerű szelet, kemény hideggel együtt még sohasem tapasztaltam. Tiszttársaim együttérzéssel
figyelik, hogyan toporgok a kemence szája előtt, dörzsölöm átfagyott
kezem, fülem. A soros bajtársam melegen öltözik ,minden lehető ruhadarabot felhúz. Most neki kell kimenni a hóviharba a németek által
kihajtott polgári munkatársakhoz, kiknek a hótorlaszokat kell ellapátolni az útról. Persze hasztalan, minden eldobott lapát hó helyett nyomban tízszer annyit hord helyébe az orkán. De az útnak járhatónak kell
lenni! Északról dél felé Hochol felől német csapatok menetelnek. Csak
nincs valami baj odalenn délen?
Bajtársaimnak elmesélem kinti élményem. A munkások között egy
fiatal lányra lettem figyelmes, aki nyári ruhában lapátolta a havat. A
vihar a derekára csapkodta lenge szoknyáját, lába , combja csupa kék.
Úristen! Kilehetett az az állat, aki ilyen ruhában kényszerítette ki a farkasordító hidegbe ezt a gyereket?
„Igyi domo” – kiáltottam rá – nem tudom értelmes volt-e amit mondtam. A lány megértette s pillanatok alatt eltűnt valamelyik házban. Bajtársaim is elítélték az embertelenséget.
A kevés visszamaradt polgári lakosság barátságosan viselkedik.
Ím most is belép a ház tulajdonosa, egy idősebb asszony, ellenőrzi a
kemence tüzét, kézzel-lábbal magyarázza, egyenletesen, mérsékelten
szabad csak tüzelni, különben kigyullad a kemence, leég a ház. Valóban több ilyen tüzeset volt az elmúlt napokban. Ajándékoz fél szakajtó diónagyságú krumplit, mi sóval viszonozzuk jószívűségét. A só most
aranyat ér, a burgonya pedig pótolja a mi gyenge kosztunkat.
Naptárunk nincs. Nem vesszük számon, a napok múlását, ha az
időnkénti zászlóalj-parancsok alján nem volna dátum, teljesen megfeledkeznénk az időről.
Fiuk! Tudjátok-e, holnap lesz karácsony estéje – szól Kutasi Pista hadnagytársam. Egy ideig néma csönd, mindannyiunkon átviharzik
egy-egy boldog karácsonyi emlék, a meleg családi együttlét, a szülők,
az édesanya, a testvér, a feleség, a gyerekek, a karácsonyfa, gyertyák, s a mindezeket egybefoglaló szeretet.
Valamelyikünk megszólal. Kellene valami kis megemlékezés, de
hogyan? Fenyőfát a környéken sehol se látni, nem messze egy fiatal
akácerdő , megteszi majd egy száraz faág, dísznek majd pár színes
madzag, s fődísznek a hazulról hozott szeretteink fényképei. Ennél

szebb díszt nem is tehetünk a karácsonyfára.
Az estét további tervezgetéssel töltjük, de csakhamar befelé fordul
mindenki a priccsen, úgy tesz mintha aludna, de gondolata ott jár…
valahol messze… valahol Magyarországon…
December 24. délelőtt újból megindul a tervezgetés, ebéd után
pedig tettekre váltás. De nem sokáig teszünk-veszünk. Hírvivő jön,
a zászlóaljparancsnok riadót rendelt el. Félóra múlva a századok a
zászlóaljparancsnokság előtt sorakozzanak teljes menetfelszerelésben. Tudjuk, hogy nem karácsonyi ünnepségre hanem valami különös céllal riadóztattak.
A kijelölt időben és helyen a századok felsorakoznak. Szemben
az árva, kopott templom. Rőzsey őrgy parancsára ide vonulunk be.
A templomban egyre erősödő félhomály. A katolikus és a református
tábori lelkész fellép egy deszkaládákból eszkábált emelvényre. Nem
tudom melyik - melyik. Oly fiatal egyforma katonaruhájú mindkettő.
Lám milyen egyetértésben tud meglenni a két felekezet tisztelendője.
Egyikük halk, de érthető hangon beszélni kezd:
„Bajtársaim!
Ma este megszületik a kisded Jézus Krisztus, a szeretet istene.
Odahaza a mieink már díszítik a karácsonyfát, meggyújtják a gyertyákat, aggódó szeretettel gondolnak ránk, messzi távolban elárvult szeretteikre, kikre nagy áldozatot rótt ki a sors, helyt kell állnotok a haza,
az otthon, szeretteitek békéjéért, nyugalmáért. Ma éjjel közelebb kerültök a fronthoz, közelebb kerültök az Istenhez. Bánja meg mindenki
bűneit, részesüljetek a szentáldozásban, az úrvacsorában.
A szeretet Istene legyen veletek bajtársaim!“
Egy pisszenés, egy sóhajtás nem hallik. A halál szele röppen végig
az ódon templomban. Elárvult gyertya lángja mellett csendben, áhítattal járul mindenki a lelkészek elé, veszi magához a szentséget, bűnös,
bűntelen, tiszt vagy honvéd, vallásos vagy vallástalan. Egyek vagyunk
a félelemben.
Mindegyikünk lelkében ott viharzik a kérdés: Uram, megsegítesz-e,
vigyázol-e rám, hazasegítesz-e enyéimhez? A sok magyar katona
közül hányan lesznek, akik szerencsésen hazakerülnek s kik lesznek
azok, akik vérüket, életüket adják idegen földön azért, hogy nyugodt
, békés életet élhessenek otthoni szeretteink? Uram ! Istenem! Légy
irgalmas mindannyiunkhoz!
Az áhítatnak vége. A századok kitódulnak a templom elé. Kint már
teljes a sötétség. Csendben sorakozunk, majd megindulunk Keletre, a
Don felé. A dohányzás tilos. A hátunkon cipelt szerelvénynek sem szabad zörögnie. Csak a keményre fagyott hó csikorog keservesen a talpunk alatt…
Ma éjjel születő Istenem! Te, aki a keleti bölcsek vezetésére fényes
csillagot rendeltél, hogy hozzád jussanak, rendelsz-e nekünk csillagot, amelyik bölcsődhöz vezet, amelyik utat mutat nekünk haza,
szeretteinkhez?
Miért oly irgalmatlan vaksötét ez az éjszaka?
Én Uram! Én Istenem!
Gergely József

irodába, jól megdorgálta és meg is pofozta. Biztosan
tanult belőle, mert egy elnöki pofon többet használt, mint
egy atyai. Rendes, dolgos ember lett belőle.
Sok évvel ezelőtt Rácz Béla megkapta, a Munka
érdem rend arany fokozatát. Klucska Lajos a mindenki
Lajos bácsija ezüst fokozatot kapott.
Ennek a KTSZ-nek 80-100 fő között volt a taglétszáma. A nem romák létszáma a 100-ból 5 volt. Mondhatni
95 százalékban romák dolgoztak. Legtöbben a Gáspárok, Győzike rokonai és a Rác családok voltak. Emeletes házakat építettek, alul a nyári és mosókonyhák, felül
a szobák voltak.
Sajnos Rácz Béla, az elnökük fiatal korában elhunyt.
Főnököm mondta, hogy menjünk ki a temetésére
Szécsényből Nógrádmegyerbe. A temetésen 5-8 ezer
ember volt, a kitüntetéseit kispárnán vitték utána Budapestre. A szertartáson a cigány muzsikusok fehér kesztyűben muzsikáltak, felváltva a bányász zenekarral.
Lehet, hogy valaki nem hiszi, amit írtam, de igaz, mert
Győzikét az egész ország ismeri.
Befejezésül Madáchtól idézek: „Mondottam ember
küzdj és bízva bízzál!“
Balázs János

Kéthetente

megújuló akciókkal várja Önt a

Halasi utcai Hangya ABC
és a

Nonstop ABC

GYŐRY JÁNOS
(1941-2012)

Tudtuk, nagyon beteg, mégis megdöbbentett
bennünket a hír: Győry János iskolánk címzetes
igazgatója december 5-én elment. Legutóbbi
találkozásunkkor még bizakodó volt, de éreztük,
nehezen viseli a kiszolgáltatott helyzetét, nem
szeret mások terhére lenni.
Igazi vezető volt, aki szerette meghatározni
a dolgok menetét, nem fogadta el, hogy
valamin nem lehet változtatni, mindig
mindenre kereste a megoldást. Valódi
pedagógus volt, aki elsősorban a kollégáit
nevelte, mert rajtuk keresztül volt hatással az iskola diákjaira is. Személyisége
hitelesítette azt a szervezeti kultúrát, amelyet 19 éves igazgatói tevékenysége során
kialakított. Következetes, rendes, pontos, fegyelmezett, színvonalas munkát végzett,
és követelt meg beosztottjaitól, diákjaitól. Munkabíró képessége átlagon felüli volt.
Munkatársaival való kapcsolatát közvetlenség, barátságosság és következetesség
jellemezte. Hibáikat nyíltan feltárta, megkövetelte a rendet, fegyelmet. Elmarasztaló
véleményéhez nem társult ellenséges viszony, az eredményesség érdekében
felülemelkedett az emberi kicsinyességen. Szigora, a szabályok, törvények betartása,
betartatása mellett nagyfokú humanizmus vezérelte. Szakmai, emberi, pedagógiai
döntései azonban összhangban voltak a szervezet érdekeivel. Olyan közösséget épített,
ahol természetes a csapatszellem, a tagok értékét az elvégzett munkájukkal és a tanulók
eredményeivel mérik.
Személyisége az intézmény folyamatos megújulásának, fejlődésének záloga volt.
Lételeme volt az újító törekvés. Ez kiterjedt az oktató-nevelő munka egész területére,
az iskola jellegénél fogva a termelve-oktatást működtető intézmény létrehozására.
Az új kihívásokra mindig felkészülten, lelkesedéssel reagált. Nagy energiával és
eredményesen dolgozott a tangazdaság létrehozásán, az új iskolaszárny építésén.
Vezetői működése alatt szinte minden évben új létesítménnyel gazdagodott a
tanüzem, hogy a korszerű oktatás újabb igényeinek is megfeleljen.
Az iskolát nyitott és elismert intézménnyé tette személyes és hivatalos külső kapcsolataival.
Ezt szolgálta a 16 éven át megrendezésre került országos jelentőségű Agrárexpo, de az
általa kezdeményezett külföldi kapcsolatok is bizonyítják. Évről-évre ezrek vitték az iskola
jó hírét az országban.
Az intézmény mellett az igazgató úr is több hivatalos elismerésben részesült.
A város Jánoshalmáért címet, Jánoshalma Város Kiváló Pedagógusa, Jánoshalma Város
Életmű díjat, a megye Pro Educatione díjat adományozott számára. Állami kitüntetései
Újhelyi Imre-díj, Nagyváthy János- díj és Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt.
Munkássága mindannyiunk számára olyan utat jelölt ki, amelyiken érdemes továbbhaladni,
mert eredményeket tudunk felmutatni. Nyugdíjazása után már ritkán jött be az iskolába, ha
meglátogattuk elmondta a véleményét. Most jött a hír, hogy már nem jön többé.
Tisztelt igazgató úr, kedves János annyi mindent, amit megálmodtál sikerült létrehoznod.
Amit mégsem, azt már a családod, kollégáid és a szárnyra bocsátott diákjaid sokasága
fogja megvalósítani. Nyugodj békében!
hirdetés

Néhány gondolat a
kisebbségekről

Minden tűznek van salakja, tartja egy régi mondás.
Minden kultúrában vannak gazdagok, szegények. A szegénységből ki lehet törni tanulással, akarattal, szerencsével és kitartással, valamint erős hittel.
Itt Jánoshalmán találkoztam olyan esettel, amikor
a fiatal fiút rajtakapták gyümölcslopáson, megfogták a
fülét, úgy megijedt, hogy bepisilt. Nem a gyümölcs volt
az érdekes, hanem letört egy nagy ágat. Nem tanult
belőle, legközelebb műanyag csatlakozókat emelt el,
amit a locsoló tömlőhöz használt a tulajdonosa. Semmi
másra nem volt jó, csupán az volt a baja, hogy nem volt
lebetonozva. Megkérdezték a fiút, hogy az iskolában jól
tanulsz-e, a válasz igen volt. Tovább kérdezték, hányan
vagytok testvérek, hatan…, nem heten. Hát a hetedik hol
van? Válasz: a börtönben. Talán ebből is lehetne tanulni,
hogy én nem akarok oda kerülni.
Itt nálunk a CsA testvéreket lehetne említeni. Sokan
vannak testvérek, nem folytatnak italozó életmódot, odafigyelnek egymásra, segítik egymást. Mindegyiküknek
van munkahelye.
Nógrádban Gáspár Győző hazájában, pontosabban
Nógrádmegyerben volt egy vastömegcikk KTSZ, annak
az elnöke Rácz Béla volt. Egyik alkalommal az egyik fiú
nem jött be dolgozni a buli után. Az elnök behívatta az

2012. december

A Hangya ABC-ben hétvégeken friss cukrász
süteményekkel várjuk vásárlóinkat!

HUNYADI NÉPE

2012. december

15. oldal

Hírek a Jánoshalmi Futball Club életéről
Felnőtt csapatunk egy győzelem, egy vereség és egy
döntetlennel fejezte be az őszi szezont és 17 ponttal a csalódást jelentő 13. helyen várhatja a tavaszi folytatást.

Eredmények:
XIII. forduló: 2012. 11. 11.
Jánoshalmi FC – Mélykút SE 0 : 0
Bada Pál edző értékelése: „Jó iramú mérkőzésen igazságos döntetlen született a rangadón.”
Jók: Kiss Tamás, Török Zsolt, Irbouh Soufiane
XIV. forduló: 2012. 11. 18.
Bácsbokod SK – Jánoshalmi FC 2 : 3 (0 : 3)
Gólszerzők: Jeszenszky Roland, Irbouh Soufiane, Tóth
Milán
Edző értékelése: „Az első félidőben minden a megbeszéltek szerint működött. A második félidőben az öltözőben
maradtunk, csak a szerelés ment ki.”
Jók: Maráczi Ádám, Irbouh Soufiane
XV. forduló: 2012. 11. 25.
Jánoshalmi FC – Miskei ALC 1 : 3 (1 : 1)
Gólszerző: Irbouh Soufiane
Edző értékelése: „Győztes mérkőzést engedtünk ki a
kezünkből. A sok egyéni hibából, fegyelmezetlenségből
csak vereség lehet. Jó pihenést minden játékosnak.”
Jók: Kiss Tamás, Faragó Patrik, Enesei Dániel
A felnőtt bajnokság állása a XV. forduló után:
H.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Csapat
Miskei ALC
Dusnok KSE
Nemesnádudvari KSE
Érsekcsanád KSKE
Bajaszentistván SK
Kelebia KNSK
Bácsborsód SK
Híd SC II
Sükösd SC
Dunagyöngye Szeremle
Mélykút SE
Felsőszentiván SK
Jánoshalmi FC
Vaskút Bácska SE
Hajós FC
Bácsbokod SK

M
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

Gy
11
11
9
8
7
7
7
6
6
6
6
6
5
4
1
0

D V Lg Kg
3 1 50 18
2 2 35 16
2 4 46 18
2 5 31 26
3 5 39 33
3 5 32 26
1 7 26 34
4 5 33 29
4 5 32 29
4 5 26 28
3 6 37 34
1 8 20 24
2 8 24 30
1 10 23 43
4 10 19 41
1 14 17 61

Gk
32
19
28
5
6
6
-8
4
3
-2
3
-4
-6
-20
-22
-44

P.
36
35
29
26
24
24
22
22
22
22
21
19
17
13
7
1

Ifjúsági csapatunk három győzelemmel tette fel a képzeletbeli koronát a ragyogó őszi szereplésére.

Eredmények:
XIII. forduló:
Jánoshalmi FC – Mélykút SE 3 : 0 (0 : 0)
Gólszerzők: öngól, Kiss Benedek, Csámpai Tamás
Fenyvesi Ferenc edző értékelése: „Már úgy tűnt, hogy az
ősi riválisunknak nem tudunk a kapujába találni, de az utolsó tíz percben belőttük a helyzeteinket, megszerezve ezzel
a győzelmet.”
Jók: Enesei Márton, Kiss Benedek, Zentay Tamás, Zámbó
Ádám, Völgyesi Armand
XIV. forduló:
Bácsbokod SK – Jánoshalmi FC
1 : 3 (0 : 2)
Gólszerzők: Kiss Benedek 2, Szemlics Bertram
Edző értékelése: „Az első helyezett látogatott a második
otthonába. A mérkőzés úgy indult, ahogy terveztük. Az első
félidőben végig fölényben játszva két gólt rúgva, azt hittük sima meccs lesz. De a második játékrészben teljesen
érthetetlenül visszaesett a csapat teljesítménye. A hazaiak sorra dolgozták ki a helyzeteiket, amit a kapusunknak
köszönhetően nem fordították meg az eredményt. Sőt, a
szépítő góljukat egy erősen vitatható büntetőből lőtték.
Majd a hosszabbítás utolsó percében egy kontratámadás
végén belőttük a harmadik gólunkat, bebiztosítva ezzel a
nagyon fontos győzelmet. Így már biztosan őszi első a csapatunk, amihez nagy gratuláció jár a fiúknak. Itt szeretném
megköszönni a meccs utáni étel – italt szponzorainknak:
Széll Zoltánnak, Ádám Gyulának, Binszki Jánosnak.”
Jók: Völgyesi Armand, Enesei Márton, Zentay Tamás
XV. forduló:
Jánoshalmi FC – Miskei ALC
13 : 1 (7 : 0)
Gólszerzők: Burai Gábor 3, Enesei Márton 2, Csámpai
Tamás 2, Zámbó Ádám 2, Szemlics Bertram 2, Sztojka Szilárd, Papp Dávid
Edző értékelése: „A szezon utolsó mérkőzését is megnyertük, így 7 pont előnnyel várhatjuk a tavaszi folytatást.
Köszönöm a játékosoknak az ősszel mutatott hozzáállásukat. Külön köszönöm még Széll Zoltánnak az önzetlen
segítségét az utánpótlásnál elvégzett munkájáért.”
Jók: Az egész csapat!

Pályázati lehetőség
gyerekeknek, szülőknek
Az idén első alkalommal meghirdetett, a 6-14 éves korosztály részére szóló „Astellas Gyermekrajz Pályázat” meghosszabbított postára adási határidővel, 2013. január 3. 24 óráig várja a gyermekek alkotásait és kedvenc doktor nénijükkel / doktor bácsijukkal kapcsolatos történeteiket. Jelen
levélhez csatoltan küldjük Önöknek sajtóközleményünket, szíves felhasználásra.
A pályázat kiemelt újdonsága, hogy nagylelkű támogatóink felajánlásainak köszönhetően
az „Astellas Gyermekrajz Pályázat” közönségszavazásán részt vevők között idén egy értékes családi hétvégét sorsolunk ki. Azon családok között pedig, ahol a gyermek saját alkotásával a rajzpályázaton, a szülő/gondviselő pedig saját története megírásával az „Év orvosa”
pályázaton vesz részt, szintén egy családi meglepetés ajándék kerül kisorsolásra.
Ha bármi kérdésük vagy észrevételük lenne, jelezzék nekünk azt a gyermekrajz@
astellaspalyazat.hu e-mail címen vagy hívják a 30/330-3000-es vagy a 30/298-3364-es telefonszámok bármelyikét!

Az ifjúsági (U-19) bajnokság állása a XV. forduló után:
H. Csapat
1. Jánoshalmi FC
2. Bácsbokod SK
3. Nemesnádudvar KSE
4. Bajaszentistván SK
5. Érsekcsanád KSKE
6. Hajós FC
7. Felsőszentiván SK
8. Mélykút SE
9. Dunagyöngye Szeremle
10. Kelebia KNSK
11. Sükösd SC
12. Dusnok KSE
13. Bácsborsód SK
14. Miskei ALC
15. Vaskút Bácska SE

M Gy
14 12
14 10
14 9
14 8
14 8
14 8
14 7
14 7
14 6
14 6
14 6
14 3
14 2
14 2
14 0

D
1
0
0
3
2
1
3
1
5
2
1
2
1
0
0

V
1
4
5
3
4
5
4
6
3
6
7
9
11
12
14

Lg
70
49
46
32
48
37
50
35
36
39
33
27
15
18
17

Kg
12
19
22
18
9
22
25
25
18
34
42
44
74
94
94

Gk
58
30
24
14
39
15
25
10
18
5
-9
-17
-59
-76
-77

Pont
37
30
27
27
26
25
24
22
21
20
19
10
7
5
0

küli 3 pontot. Ennek függvényében csapatunk vagy a 3.
vagy a 6. helyen fejezte be az őszi szezont.
Felhívjuk szurkolóink figyelmét, hogy az V. Dr. Fenyvesi Máté meghívásos serdülő teremlabdarúgó torna 5 csapat részvételével 2012. 12. 08.-án (szombat) kerül megrendezésre a sportcsarnokban. Mindenkit szeretettel várunk a
mérkőzésekre.
Felhívjuk egyesületünk tagjainak a figyelmét, hogy
a szezonzáró közgyűlésünk 2012. 12. 14.-én, pénteken 17,30 órakor lesz a Korzó étteremben. Minden tagot
és meghívottat szeretettel várunk az év utolsó rendezvényére.

Serdülő csapatunk már korábban lejátszotta a novemberre kisorsolt mérkőzését melynek eredményéről az előző lapszámban már beszámoltunk. Csapatunk azzal a győzelemmel a nagyon dicséretes 5. helyen zárta az őszi szezont, melyben egy jó tavaszi szerepléssel még benne van
a dobogós hely elérése is.
Gy
10
9
9
7
7
5
4
4
3
2
2
1

D
0
1
0
2
1
0
0
0
0
1
0
1

V
1
1
2
2
3
6
7
7
8
8
9
9

Lg
92
105
70
64
41
48
35
34
20
15
20
9

Kg
26
18
15
22
27
70
31
51
61
45
92
95

Gk
66
87
55
42
14
-22
4
-17
-41
-30
72
-86

P.
30
28
27
23
22
15
12
12
9
7
6
4

Női csapatunk megóvta a véleményünk szerint jogosulatlanul a Kiskunfélegyházi Astra Bullsnak ítélt mérkőzés nél-

December 2-án játszották a kézilabdás lányok az év utolsó bajnoki meccsét.,
melynek eredménye: .Jánoshalma - Kiskunmajsa 30: 22
Gólt dobók: Rátai Roberta Réka, Barba Brigitta 10-10, Ruskóné Taskovics .Dóra
6 Vaskiné N.Anita 2 és Szemlics Bettina-Nemes Zsófia 1-1 gól.
A lányok nagyon szépen teljesítették az őszi fordulót. A tabella:
Csapat
1. Kiskőrösi Női KSZSE
2. KB AUTOTEAM
3. Jánoshalma NKSZSE
4. Lajosmizse NKK
5. Kiskunmajsa SE
6. Kalocsai KC
7. Félegyházi KSC
8. Nemesnádudvari NKSZE
9. CsÁTESZ SE
10. Tiszakécske VSE
11. PVSE Bácsalmás

J

Gy. D.
10 10
10 9
10 8
10 7
10 6
10 4
10 4
10 3
10 2
10 2
10 0

V.
0 0
0 1
0 2
0 3
0 4
0 6
0 6
0 7
0 8
0 8
0 10

D.G K.G P.
292
300
308
314
248
223
203
197
185
210
142

170
202
214
245
238
231
211
270
267
298
276

20
18
16
14
12
8
8
6
4
4
0

A megyei góllövőlistán 140 játékos közül: 1.Berzsenyiné Kiss Eszter (Kiskőrös) 89
góllal, 2.Barna Brigitta 87 találattal 3. Rátai Roberta Réka 85 góllal és a mieink közül
13. megyei listán Ruskóné Taskovics Dóra 50 góllal.
Gratulálok a lányok munkájához és szeretném megköszönni a gyerekeiknek, a
férjüknek, a barátjuknak és a nagyszülőknek, hogy minden lehetőséget megadtak a
lányoknak a bajnokságban való jó szerepléséhez.
Köszönet a szponzoroknak: Farkas András, Agroprodukt Kft, Besír
Andrea,:Jhalma Húsbolt,hogy segítették a bajnokság elkezdését, befejezését.
A szakosztályunk részt vett a TAO-s pályázaton és nyert. A Hambar Kft - (Dr.
Vavró Iván,Dr.Vavró Beáta), a RENNER BT (Renner Tibor és fiai) a társasági adójukból felajánlották a nyert pályázati összeget. Nagyon hálásak vagyunk nekik, hisz
így a kézilabda tovább tud dolgozni, működni.
Vasárnap,2012.dec.9-én a sportcsarnokban rendezzük meg a serdülőknek a"
Mikó Irén Emléktornát Bácsalmás,Csávoly, Nemesnádudvar,Jánoshalma részvételével.
H A J R Á C S A J O K, H A J R Á " J S E " !!!!!
A KARÁCSONY MEGHITT BÉKÉJÉT ÉS AZ ÚJ ÉV
MINDEN ÖRÖMÉT KÍVÁNJUK MINDENKINEK!

Minden
dolgozójának,
és
üzleti partnerének
Boldog
Karácsonyt és
Eredményes
Új Évet kíván az

TÖMEGSPORT -

FIGYELEM SZIVESZTERI
KUPA
Nevezési határidő:
2012.december. 17. (hétfő) 1800
Sorsolás:
2012. december. 18. (kedd) 1800
Első bajnoki forduló:
2012.december. 20. (csütörtök)

Nevezés –

Számla ellenében

Nevezési díj:
15 000.- Ft/csapat
Fizetés – Sportcsarnok pénztárában
A kupa védője:
EXTRACTUM PHARMA

A kupa fővédnökei:
Czeller Zoltán Jánoshalma Város Polgármestere
Juhász Zsolt a Városgazda Kft. Ügyvezető ig.

Kézilabda hiradó

H

Ádám Gyula
JFC elnök

TÖMEGSPORT

A serdülő (U-16) bajnokság állása az XI. forduló után:
H. Csapat
M
1. Nemesnádudvari KSE 11
2. Bácsbokodi SK
11
3. Kinderball SE
11
4. Bácsalmási PVSE
11
5. Jánoshalmi FC
11
6. Kelebiai KNSK
11
7. Dunagyöngye Szeremle 11
8. Madarasi SE
11
9. Tompai SE
11
10. Tataházai SK
11
11. Kunbajai SE
11
12. Sükösdi SC
11

Hajrá JFC!

A torna rendezője:
Dr. Fenyvesi Máté Sportcsarnok
A torna szervezője:
Szabó Gábor a Verseny Bizottság Elnöke
Megjegyzés:- TISZTELT SZURKOLÓK !!
Mint bizonyára értesültek róla – 2012.január 1-től
életbe lépett a beléptető kártya rendszer a Sportcsarnokban.
2012. július 01.-től – 2012. december 31.-ig 400 Ft. azaz
négyszáz forint kiﬁzetése ellenében, fél éven keresztül
az intézmény bármely rendezvényét civil, társadalmi
illetve sportrendezvényét megtekintheti. Azok a személyek, akik még nem rendelkeznek beléptető kártyával,
azoknak az év hátralevő részében kell megváltania a
látogatói jegyet. (pl. Szilveszteri Kupa 1x400 Ft.)

Megértésüket megköszönve Mindenkit szeretettel vár a
Verseny Bizottság!!!

MEGHÍVÓ
A Jánoshalmi Diabetesek Egyesülete meghívja Önt
és kedves családját a
2012. december 13. napján
(csütörtök) 16 órakor kezdődő

„DIABETES NAP”
című rendezvényre.
Helyszín: Korzó Étterem
Program:
Rendezvény megnyitása

Megnyitja: Komáromi Lajos alpolgármester

Cukorbetegek bőrgyógyászati problémái
Előadó: Dr. Pető Éva bőrgyógyász főorvos

Ételkóstoló

Minden érdeklődőt
szeretettel várunk és hívunk!
Jánoshalmi Diabetesek
Egyesülete

Ügyvezetése

Rendezvényünket támogatta:
Jánoshalma Város Önkormányzata

HUNYADI NÉPE

16. oldal

2012. december

Otthon is teljes lehet
a téli kikapcsolódás

SAJTÓKÖZLEMÉNY

ndékés
Ajá
atornákkal

BEFEJEZŐDTEK A KIRÁLY LOVASTANYA
MAGÁNSZÁLLÁSHELY FEJLESZTÉSEI
A jánoshalmi székhelyű Király és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet alapján, turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás jogcímen nettó 39 881 375 Ft támogatásban
részesült a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatóságának 2011.
június 7-én kelt határozata alapján.
A projekt keretében megvalósult a meglévő vendégszobák teljes körű korszerűsítése, az épület fűtésrendszerének kialakítása, egy akadálymentes szoba, egy új apartman az emeleten, valamint egy wellness közösségi tér. Így
a beruházás befejeztével összesen 16 fő kényelmes elszállásolására van lehetőség. A fejlesztés stratégiai célja
a falusi turizmus környezetéhez dinamikusan alkalmazkodó - széles, szervezett és színvonalas szolgáltatás nyújtása a hazai és külföldi turisták, átutazók számára; a szolgáltatások fejlesztése, a kapacitás teljes kihasználtsága
az önfenntarthatóság megvalósulása érdekében.
A szállás kapacitásának növelésével, akadálymentesítésével a szolgáltatási csomagok elérhetővé váltak szaktáborok szervezésére a hátrányos helyzetű és megváltozott egészségi állapotú csoportok részére is.
Az építési munkálatokat a jánoshalmi Piramis Trade Bau Kft. végezte és az adott határidőben, 2012. október
31-én befejezte.

Új Interaktív TV-előfizetés
az első két hónapban

1990 Ft

cs
kel*,
mozifilmek
akár HD n
minőségbe

havi díjért,

2 év hűségidővel.

VARÁZSLATOS
PILLANATOK

Romantika
kettesben,
amikor csak
szeretnénk

Mintha a
stadionban ülve
szurkolnánk

Reggelire a
forró kakaó mellé

A T-Home Interaktív TV-vel mindig találsz hangulatodhoz illő programot
Most két hónapig bármelyik 2 év hűségidős Interaktív TV díjcsomag csupán 1990 Ft havi díjért a tiéd lehet. Az első két
hónapban ráadásul ajándék csatornákkal és filmekkel is meglepünk. Válassz egyet minicsomagjaink közül, legyen szó
filmről, tudományról vagy sportról, akár HD minőségben, ha pedig otthoni moziélményre vágysz, Videotékánkból egy
gombnyomással díjmentesen két filmet is választhatsz. Mi így járulunk hozzá az otthon töltött téli esték sokszínűségéhez.
A 3. hónaptól a hűségidő végéig érvényes havi díjak díjcsomagonként a www.t-home.hu oldalon találhatóak.

*Ajánlatunk 2012. november 1-jétől visszavonásig, de legfeljebb 2013. január 15-ig érvényes, a Magyar Telekom Nyrt. meghatározott területén, műszaki felméréstől függően. Ajánlatunk a TV-csomagra vállalt 2 év hűségidővel érvényes,
valamint legalább 1 minicsomag (kivéve HBO Pak, HBO MAxPak) és 2 alkalmas Videotéka-előfizetés megrendelése esetén vehető igénybe. A havidíj- akció a Koktél csomagra nem vehető igénybe. A 2 alkalmas Videotéka-előfizetéssel
a Videotéka tartalmából az érvényességi időszak (1 hónap) alatt bármelyik két, legalább 200 Ft-os film kölcsönözhető. A fel nem használt kölcsönzési lehetőség a következő hónapra nem vihető át. A tájékoztatás nem teljes körű.
További díjak és igénybevételi feltételek: www.t-home.hu

További információkat e-mailben lehet kérni: lovastanya.kiraly@mailbox.hu
MTE_GEN_008 Remote_A4 TPartner.indd 1

Csima János közterület-felügyelő
telefonszáma 06-30/565-37-58

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa

A

hírei

Az ügyfélfogadás helye:
Jánoshalma, Bajai út 66. (vízmű)
Telefon: 06-77/401-001
Az ügyfélfogadás ideje:
Hétfő, szerda, péntek 0830 – 1200 óra között,
Kedd 1330 – 1700 óra között
Csütörtök szünnap

A CSATORNABERUHÁZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE AZ UTOLSÓ FÁZISBA
KERÜLT HAMAROSAN KIÍRÁSRA KERÜL A KIVITELEZŐI PÁLYÁZAT.

Tavasszal kezdődhet a munka..

A nem fizetők saját érdekükben keressenek bennünket!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy azok az Érdekeltek, akik még nem, vagy csak nagyon keveset fizettek be
LTP szerződésükre a Fundamenta Lakáskassza folyamatosan felmondhatja a szerződést, mely az állami
támogatás teljes elvesztését jelenti. Ennek következménye, hogy a 199.000 Ft megfizetése helyett a 260.000
Ft (egyösszegű) megfizetésére lesz kötelezett, A FELMONDÁST KÖVETŐEN!!

Ügyfélszolgálati irodánk készséggel áll rendelkezésükre minden kérdésben.
JÁNOSHALMI VÍZIKÖZMŰ-TÁRSULAT

HUNYADI NÉPE
Jánoshalma Város
Önkormányzatának lapja
Megjelenik: havonta

Alapító:
Jánoshalma Város Önkormányzata
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
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Or vo si ügye let

Csak SÜRGŐS és ÉLETVESZÉLYES esetben vehető igénybe!
Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel- és külterülete.
Ideje: munkanapokon du. 17 órától másnap reggel 7 óráig tart.
Hétvégén és ünnepnapokon: pénteken ill. az ünnepet megelőző
nap 17 órától hétfőn ill. az ünnepet követő nap reggelén 7 óráig tart.
Helye: Jánoshalma, Arany J. u. 13
Telefon: (06) 77/401-088

Ügyeleti beosztás:
December: 7. Dr. Csoboth Johanna, 8. Dr. Mikó Attila, 9. Dr. Mikó
Attila, 10. Dr. Kishonti Attila, 11. Dr. Csoboth Johanna, 12. Dr. Gregó
Sándor, 13. Dr. Vándor Ilona, 14. Dr. Mikó Attila, 15. Dr. Tompa László (mnap), 16. Dr. Tompa László, 17. Dr. Gregó Sándor, 18. Dr. Mikó
Attila, 19. Dr. Kishonti Attila, 20. Dr. Csoboth Johanna, 21. Dr. Tompa
László, 22. Dr. Gregó Sándor, 23. Dr. Gregó Sándor, 24. Dr. Vándor Ilona (pih.nap), 25. Dr. Vándor Ilona, 26. Dr. Mikó Attila, 27. Dr.
Kishonti Attila, 28. Dr. Tompa László, 29. Dr. Gregó Sándor, 30. Dr.
Gregó Sándor, 31. Dr. Csoboth Johanna (pih.nap),
2013. január 1. Dr. Csoboth Johanna,

OLCSÓN AKAR VÁSÁROLNI?
Mindent egy helyen?

Óriási szaloncukor vásár csak nálunk!
Hétvégenként egyes árucikkekből
óriási árengedmény

Lapunk legközelebb
2013. január 11-én
jelenik meg
A jánoshalmi rendőrőrs
indokolt esetben a
06-20/539-64-99
telefonszámon hívható
éjjel – nappal

Szépségpatika:

Miskolczi Nóra
Fodrász,
pedikűrös, talpmasszőr
Jánoshalma, Remete u. 43.
Időpont egyeztetés alapján
Tel: 06-70/5038213

Japán masszázs!
Kezelés és
tanfolyamok,
Szalai Csaba Koppány
természetgyógyász

www.szcsk.hu

06-70/634-63-64

Anya köny vi hí rek
2012. november hónapban

E-mail: hunyadinepe@gmail.com
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Minden Kedves Vásárlójának
boldog Karácsonyt kíván!
Petróczky Ferenc
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